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doilea, 
mma impulsurilor ieşire, 
fiind montat ca multivibrator mono
stabil. Alegerea domeniului frec-o 
venţă se face din comutatorul 
reglajul fin se realizează cu 
potenţiometrului Pl' 

Semnalul generat de mlllti,>lihl"l'It,n.. 

rul astabil IC1 comandă mllltÎ1vibra
torul monostabil/C2, al cărui semnal 
de ieşire devine instabil dacă durata 
semnalului de comandă mai 
mare decit durata de a 
monostabilului. . Pentru evitarea 
acestei situaţii, Între astabilul fel şi 
intrarea monostabilului IC2 s-a in
trodus circuitul de diferenţiere com
pus din C12 şi R4• Ieşirea circuitului 
de diferenţiere RC (punctul A din fi
gura 1) stă în repaus la + Ub- Cînd 
astabilul IC1 produce un front de 
impuls pozitiv, În punctul A apare 
un impuls pozitiv foarte ascuţit şi de 
peste + Ub = + SV, lucru nedorit În 
montaj. Pentru limitarea acestui im
puls, ca şi pentru protecţia porţii 
N4, În cazul comenzii externe se fg
loseşte dioda Zener de 4,7 V. In 
acest caz, În punctul A (fig.1) vor 
apărea numai impulsurile foarte as
cuţite, dar negative, singurele care 
pot comanda pe IC2- În figura 2 lu
crul acesta este bine ilustrat prin 
diagramele A, B şi C. in diagrama A 
este reprezentată forma semnalului 
de la ieşirea integratului IC1 (pinul 
3). În diagrama B sînt indicate sem
nalele În formă de ace ce apar În 
punctul A (fig. 1) În cazul În care ar 
lipsi dioda Zener de 4,7 V. 

Deoarece acest generator este do
rit universal utilizabil, s-a introdus 
Înaintea intrării de comandă a lui 
IC2 poarta N4. Un ,,zero" logic apli
cat la intrarea ,,poartă" blochează 
impulsurile de comandă furnizate de 
fC l şi acest fapt ne dă posibilitatea 
de a genera trenuri de impulsuri. Şi 
intrarea "poartă" este protejată de o 
diodă Zener de 4,7 V. Deoarece 
funcţia necesară este ŞI-logic, 
după poarta N4 s-a introdus un cir
cuit inversor, N5. 

Pe lîngă posibilităţile de 
internă şi externă, rnr ... T.' .... " 
comandat şi cu memc)impuls 
shot) , care se realizează 
rea tastei atît cît să 
cealaltă 
"1 
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Va~oriJe oondensatoarelor ClO = 8,2 ţ,tF; C'1 = 15 p.F (Gg-C11 de 
preferinţă nepolarizate); C14 = 100 
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~5 = 470 pF; C16 = 1 
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C23 = 4,7 pF; C24 = 10 pF (C22-~4 de 
preferinţă nepolarizate). 

În general se vor căuta conden
satoare cu abateri de valoare de 
maximum 5%. 
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sistente propuneri ale redacţiei noastre 
domeniul producerii de tip kit. 

Amplificarea reali-
de 
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Pentru a utiliza circuitul din fi
gura 14 ca etaj amplificator de au
diofrecvenţă, trebuie să-i aplicăm 
semnalul alternativ de intrare (Vin) 
Între poartă şi masă şi să culegem 
semnalul de ieşire (Vout) Între drenă 
şi masă. Separarea componentei 
continue de polarizare se face prin 
introducerea condensatorulu i de 
intrare, C1 şi a celui de ieşire, C2. 

Curentul absorbit de poartă fiind 
foarte mic, C1 se poate lua practic 
Întotdeauna de ordinul a 22-100 nF. 
Valoarea lui C2 se calculează ţinînd 
cont de impedanta de intrare a eta-

Fiz. A. MĂRCULESCU 

jului următor (acest calcul a fost 
prezentat pe larg În cadrul serialu
lui despre tranzistorul bipolar). 

Amplitudinea semnalului de in
trare, Vin, va reprezenta tocmai va-
riaţia t::.VGS a tensiunii de poartă În 
jurul valorii statice VGs' Analog 
Vout = D.Vos = Ro . D.l o (ne reamin
tim că sursa este la masă din punct 
de vedere alternativ). Prin urmare, 
amplificarea În tensiune a etajului 
(sau, cum se mai spune, cîştigul În 
tensiune) este: 

Vout Ro . D.l o 
Gv = -- = = S . Ro· 

Vin D.VGS 

IIIIRI DIAIDIUIRleVllTA 
(URMARE DIN NUMĂRUL TRECUT) 

o variantă mai avantajoasă de do
zaj reglabil este prezentată În figura 
4. Acest mod de dispunere a poten
ţiometrelor pe~mite preluarea din 
fiecare semnal iniţial a unei fracţiuni 
variabile de la zero pînă la o valoare 
maximă dată. Rezistenţele R1' R2' R3 
păstrează funcţia principală de se
parare a surselor, iar Rl' R2' R3 ser
vesc În principal la egali zarea nive
lurilor maxime preluate. Acestea din 
urmă pot să lipsească atunci cînd 
sursele de semnal au aceeaşi natură 
(de exemplu, trei microfoane). 

Pe lîngă reglajele individuale, se 
obişnuieşte ca la ieşirea amplificato
rului (mixerului) să se prevadă un 
reglaj comun de volum (potenţiome
trul Po din figura 5), care să permită 
variaţia tensiunii de ieşire de la zero 
la valoarea maximă, fără a fi afectat 
dozajul surselor. 

ANIPLIFICA.TOIR PEN-

Schema de principiu a unui astfel 
de mixer este dată În figura 6. La in
trarea fiecărui amplificator este dis
pus un reglaj potenţiometric de vo
lum, servind ia dozarea dorită a 
semnalelor. Atunci CÎnd semnalele 
de intrare sînt slabe (sub 50 mV), se 
poate renunţa la reglajui volumului 
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de la intrarea respectivă. În alte situ- . 
aţii, reglajul volumului este realizat 
prin controlul cîştigului În tensiune 
al amplificatorului respectiv. De ase
menea, nici rezistenţele de limitare 
RCR3 nu sînt aici obligatorii. 

Inafara unei bu ne separă ri Între 
surse, acest montaj permite efectua
rea corecţiilor necesare independent 
pentru fiecare tip de semnal. De 
exemplu, În figura 7 este arătat În 
principiu modul de conectare a cir
cuitului de corecţie, care constă 
dintr-o buclă de contrareacţie 
(SeR) plasată Între ieş irea preampli
ficatorului şi intrarea inversoare (de 
obicei semnalul sursei se aplică la 
intrarea neinversoare). 

In general, circuitele de contra
reacţie reduc amplificarea (dezavan
taD, dar totodată diminuează şi dis
torsiunile (avantaj). Prin alegerea 
adecvată a elementelor L, R, C din 
bucla de contrareacţie (calcul Însoţit 
obligatoriu de verificare şi optimi
zare experimentală), se pot obţine 
practic orice corecţii dorite asupra 
semnalului de intrare. ' 

Atunci CÎnd nu sînt necesare co
recţii, urmărindu-se o amplificare li
niară (de exemplu, pentru semnalele 
de microfon), bucla de contrareacţie 
se înlocuieşte printr-o simplă rezis
tenţă conectată Între ieşire şi intra-
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Rezistenţa Rs intercalată Între 
sursă şi masă introduce o contra
reacţie care diminuează amp!ifica
rea montajului. De aceea, ea se de
cuplează de regulă printr-un con
densator Cs astfel ales Încît reac-
tanţa sa, Xcs, la frecvenţa minimă 
de Îucru, fmin> să. fie mult mai mică 
- de ce! puţin 10 ori mai mică -
decît inversul pantei S. Rezultă 
Cs ?:: 10Sj21Tfmin • 

Supusă unor tensiuni de int.rare 
prea mari (pozitive. sau n~gatlve), 
joncţiunea FET-uIUi (poarta-canal) 
se poate uşor distruge, fie pri!l ap~
riţia unui curent direct excesIv pr~n 
poartă, fie prin străpungere dl~ 
cauza tensiunii inverse prea mari. 
Se preÎntîmpină eficient' acest ri~c 
apelîndu-se la circuitul de protecţie 
descris În, continuare. 

PROTECŢIA GRilEI 

Schema practică a circuitului este 
dată În figura 16, partea d~ p~otecţie 
propriu-zisă fiind formata dm ele-

rea inversoare. Valoarea acestei re
zistenţe dictează practic cîştigul În 
tensiune al amplificatorului, care 
poate fi făcut reglabil. 

Există posibilitatea ca după ampli-
ficarea separată şi corecţiile de ri

semnalele de iesire să aibă 
insuficient pentru excitarea 
AF de redare (datorită ate-
introduse de circuitele 

corecţie, semnalele de 
chiar mai mici decît cele 

acestor 
face prin 
tor comun la 
Dacă dorim ca 

să putem aplica 
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mentele R2' D1 şi O2 sînt de 
comutaţie, cu siliciu, exemplu de 

1N914, 1N4148 etc.). 
timp cît tensiunea de intrare 

nu depăşeşte cca 0,55-0,6V, 
deie rămîn blocate şi se poate fac~ 
abstracţie de prezenţa lor. AtuncI 
cînd se depăşeşte acest . 0 1 
(pentru tensiunile pozitive de 
masă) sau O2 (pentru ne-
gative) se deschide, conducînd un 
curent limitat de Prin 
În continuare a de 
creste si căderea de tensiune pe 
dioda deschisă, dar foarte puţin, cu
rentul fiind drastic limitat de R2" Ni
velul semnalului pe poarta FET-ului 
este astfel păstrat Între limitele ex
treme de cca ± 0,8 V, valori care nu 
sint În general periculo§is~. ~ 

Rezistenţa R2 formeaza, Impreuna. 
cu capacităţile parazite ale diodelor 
si FET -ului, un filtru trece-jos, care 
iu cauza o atenuare nedorită a frec
venţelor inalte din semnalul de in·· 
trare. Tocmai din acest motiva fost 
introdus condensatorul C2, care are 
rolul de a lăsa să treacă uşor frec
venţele Înalte, "ocolind" filtrul. Dio
deie (de comutaţie, deci cu !rec
venţă mare de lucru). veghea~a ca 
nici aceste semnale malte sa 
aducă pe poartă tensiuni pericu
loase. 

Utilizarea acestui de 
protecţie este recomandată 
dacă el nu figurează În schema ex
perimentală) ori de cîte ori există 
riscul aplicării pe poartă a unor 
siuni excesive. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 

PU1 
P1 

500 
kil 

P2 
500 
kll 

• PU2 

EIERAIIR 
Pentru testarea amplificatoarelor 

AF, a instrumentelor de măsură şi a 
altor aparate care lucrează În curent 
alternativ, este nevoie de un genera-
tor cu si nivelul de ieşire 
reglabile 'sau În trepte), 
dar mai ales cunoscute, pentru a 

efectua calculele de sensibili
tensiune etc. În lipsa 
aparat complex, con

începători Îsi pot impro
un "generator" cu' frecvenţă fixă 

de 50 Hz, plecînd de la un transfor
mator de reţea care debitează În se
cundar 3-12 V, la un curent de 

O 2A. Prin divizări corespunză-
, semnale "etalon" . 

fix sau reglabil. 
(fig. 1) un ast

calculat pentru a se 
10 30 mV, 100 

300 dar care, cu mici mo-
poate debita orice tensiune 

valoairea eficace cuprinsă Între O 
Rezultatele obţinute cu acest 

,,,,,,,,no.'a1',,,- sînt cu condiţiade 
nu face nejustificate la 

frecvenţe audio. 
schema are to

"'Q'~"Cl,tQ" a căror: cu noaş
r-""",rliiti"'.no<l"'':; reusita. In primul 

reţeaua electrică nu 
eficace riguros con

prezentînd fluctuaţii În j~rul 
nominale de 220 Vef. Se Im-

pune, deci, În m~ntaj a 
element care sa per-

divizorului 
tensiu ni constante, 
şi de ajustat (ope

înaintea oricărei uti-
nOlrH>V'!:Itrwl În schema 

secundarul 
aplicată divi

culegîndu-se în
prin manevrarea 

exact 3Vef. 
n ... "ni",m~i:i o ridică tocmai 

a acestei tensiuni 
că voitmetrele 

o sensibilitate scăzută 
alternativ (4 kO/V sau chiar 

puţin). Din acest motiv, divizo-

R2 
1001t 
1W 
P 

100fibob. , C 
0,33-1 

f.1F 

S. MARIN 

În al treilea rînd, din cauza nume~ 
roşilor paraziţi vehiculaţi de reţ~a~a 
electrică, În schemă au fost preva
zute două elemente de antiparazi
tare, anume ecranul transformatoru
lui, E si condensatorul nepolarizat, 
C. Ecranul constă dintr-un strat "de 
spire CuEm 0,2-0,3 mm, bobinat 
între primar şi secundar, ~in~ izo!~t 
faţă de acestea, cu un capat liber (In 
interior) şi cu celălalt conectat la 
masă. 

În fine, pentru a putea aplica sem
nalele date de generator unor apa
rate cu impedanţe de intrare cît mai 
diferite, s-a urmărit obţinerea unor 
impedanţe de ieşire foarte mici (res
pectiv de cca iOn pentru semnalul 
de 10mV, 30.0 pentru 30 mV etc.). 

Partea cea mai importantă a mon
tajului o constituie divizorul de ie
sire, format din rezistenţele de pre
cizie R4-R8, a căror valoare Însu
mată trebuie să fie de 3 kn (± 1%). 
La bornele acestui grup se aplică 
tensiunea eficace de 3 V, deci fiecă
rui ohm din divizor îi corespunde o 
tensiune eficace la borne de 1 mV. 
Numărul rezistoarelor din divizor 

este arbitrar, putînd fi mărit sau 
micşorat după necesităţi, cu condi
tia ca rezistenţa totală să rămînă de 
3ko. Se vor folosi rezistoare de pre
cizie (± 1%) sau obişnuite (± 5% 
etc.), dar sortate În prealabil cu o 
punte R. Sînt preferabile rezistoarele 
mai v~hi" ("Îmbătrînite"), care nu-şi 
ma.i modifică semnificativ rezistenţa 
În timp. Pentru valorile nestandardi
zate se pot folosi comQinaţii serie 
sau paralel, măsurate la punte. 

Înlocuind o parte din rezistoarele 
divizorului printr-un potenţiometru, 
se pot obţine semnale reglabile În 
intervale dorite (fig. 2). 

Pentru a nu perturba aparatul ve
rificat (prin radiaţia transformatoru
lui), generatorul se introduce într-? 
cutie din tablă de fier, conectata 
electric la masă. De asemenea, sem':' 
nalul de iesire se culege prin cablu 
ecranat, cu ecranul la masă .. 

RS .~300mv 
2~100 K2 
70n. mV 

-.....--·30 
20n mV Ies, ire 

011----.. 10 
mV 

ruj R2 - P trebuie realizat cu re-
zistenţă mică, astfel Încît la N 
conectarea voltmetruluiîntre punc-
tele M si N potenţialul cursorului să 
nu se' modifice semnificativ. De 

un voltmetru cu 4 kn/V are 
de 3 V o rezistenţă internă 

3 V x 4knIV = 12 k.o. Divizorul 
0- 1 V 

(O-100mVI 
R2 - P - va trebui să aibă rezis~ M 0-----40------.~--~1!t 
tenta mult mică de 12 kH, mai 
precis sub 

iN ATENTIA . , CITITORILOR 

Rugăm cititorii r~vi~tţi cqr~ ~oreşc să ţrimită. materiale sprep.ublicare, 
să le redacteze citeţ ŞI inteligibil, sa prezmte atit !Ţ1odul de tuncţlO~are ai 
montajului cît şi detaliile constructive şi de reglaj. Totodata, §a fl~ cq~
semnate rezultatele măsurătorilor şi tipul instrumentelor de masura utili
zate acolo unde este cazul. Schemele executate conform n~rmelor S.TA~ 
să aibă trecute tipul şi valoarea pieselor componente, valon ale tenSIUni-
lor şi curenţilor Îil diferite puncte. " . . ., 

Cînd este cazul să se trimită desenul cablaju!ul Impnmat ŞI dispunerea 
componentelor pe cablaj.' ~ . . 

Fiecare matenal va fi Insoţit de adresa exacta a autorulUI, profeSia sa 
şi locul de muncă. . 



FI TRB 
BLECTRDMECANICB 

În prezentul articol sînt date 
scurte indicaţii asupra fjltrului elec
tromecanic cu discuri funcţionînd 
pe frecvenţa de 500 kHz şi cu banda 
de trecere de 3,1 kHz, realizat de in
dustria sovietică, şi anume filtrul 
EMF-D-500-3V* pentru SSB. 

Semnificaţia 
este: Mfi!tru electromeca

nic 
D cu discuri 

500 = frecvenţa de lucru 
În kHz 

3 = bandă de' trecere 
În kHz 

V = laterala superioară 
N !aterala inferioară 

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE 

La filtrele mecanice oscilaţiile 
electrice se aplică trad uctorul ui 
electromecanic aflat la intrarea fil
trului; aici ele se transformă În osci
laţii mecanice, care, sub formă de 
unde, se propagă apoi de-a lungul 
sistemului de filtrare compus din 
lanţul de legătură al rezonatoarelor. 
Oscilaţiile mecanice filtrate se aplică 
traductorului de la ieşire, transfor-

mÎndu-se În oscilaţii electrice care 
apar la ieşirea filtrului. 

Ca rezonatoare sînt folosite bare 
metalice cu secţiune rotundă, func
ţionînd În regim de torsionare sau 
ondulaţie longitudinală, plăcuţe de 
forme diferite, bile cu oscilatii ra
diale etc. Pentru partea de sus a 
benzii de frecvenţă discutată 
(300-550 kHz) cele mai potrivite re
zonatoare sînt cele În formă de dis
curi la care se folosesc oscilaţiile de 
Încovoiere În două centre ale cir
cumferinţei. 

În cazul acestor oscilaţii, la rezo
natoarele cu discuri se evidenţiază 
trei aspecte ale suprafeţei (fig. 1). 
Direcţia mişcării părţilor I şi III este 
identică, iar a porţiunii II este in
versă. Punctele suprafeţei discului 
care despart centrele de Încovoiere 
rămîn nemişcate. Exteriorul discului 
se Încovoaie deoarece viteza mişcă
rii lui este aceeaşi În toate punctele. 
Acest fapt permite realizarea unei 
legături Între discurile filtrului cu' 
ajutorul unor conductoare de legă
tură montate la exteriorul rezona
toareior. 

Construcţia sistemului oscilant al 
unui asemenea filtru este arătată 
schematic În figura 2. Tra<;luctorul 

de la intrare se compune din bobina 
1, conductorul scurt 2, realizat 
dintr-un, aliaj de feronichel cu caii" 
tăţi magnetostrictive şi amortizare 
bune, şi magnetul permanent 3, care 
dă impulsul magnetic iniţial necesar 
unei funcţionări normale a traducto
ruluL Conductorul 2 este conectat 
În centrul ~ primului disc 4 al sistemu
lui osci!ant. 

Rezonatoarele .În formă de disc 4 
sînt conectate Între ele cu CÎteva 
conductoare de legătură 5, sudate 
pe fiecare disc În două puncte aflate 
la extremităţi. Două conductoare su
plimentare 6 şi 7 sînt folosite pentru 
a îmbunătăţi legătura Între discurile 
finale şi prefinale, ceea ce este ne
cesar conform structurii filtrului. Cu 
cît sînt mai multe şi mai groase con
ductoarele de legătură, cu atît mai 
largă este banda de trecere a filtru
lui. 

Oscilaţiile electrice se aplică cir
cuitului acordat 1. Cîmpul electro
magnetic apărut În bobină ca ur
mare a aplicării pe ea a tensiunii de 
RF, datorită efectului direct de mag
netostricţiune care excită conducto
rul 2, face să apară În acesta o osci
laţie mecanică longitudinală care se 
transmite primului disc al rezonato
ruluL Conductoarele 5 transmit 
această oscilaţie de la un rezonator 
la altul şi lea ajunge la ultimul disc. 
Acesta excită longitudinal conduc
torul 8 al traductorului de iesire. Ca 
urmare a inversării efectului de 
magnetostricţiune, În bobina 11 ia 
naştere o oscilaţie electrică ce apare 
la iesirea filtrului. 

În 'figura 3 se vede schema echi
valentă a unui filtru cu discuri. 

Din punct de vedere calitativ, re
zonatoarelefiltrului electromecanic 
se deosebesc esenţial de circuitele 
oscilante ale unui filtru electric. 
Dacă factorul de calitate al ultimelor 
nu depăşeşte de regulă 150-200, 
primele au un factor de calitate Între 
8000 şi 15000. 

Filtrul EMF-D-500 conţine 9 rezo
natoare cu diametrul de 8,5 mm şi 
cu grosimea de 1,82-1 mm. Dis-
tanţa dintre ele este de mm. Toate 
rezonatoareie sînt conectate intre 
ele cu trei fire conductoare de 
tură cu diametru! de 0,25 mm. 
ductoarele traductoarelor au diame
tru! de 0,12 mm \ şi o lungi me de 
10,5-11 mm. 

ASPECTUL SCHEMATIC AL SISTEMULUI OSCILANT 
AL FILTRULUI CU DISCURI 
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Filtru! are următorii parametri 
electrici: 

Frecvenţa de lucru .. f = 500 kHz 
Frecvenţa de tăiere !a -- 6 dB a 

pantei flancului inferior .................... . 
....................... fi = 500,3 ± 0,15 kHz 

Banda de trecere la 6 dB 
................ 2,], fO,5 = ± kHz 

Banda de trecere la 

............................ 2_~f 0,001 

Factor de forma Kd 
2 ,f 

la nive!u! de 60 si - 6 d8 
..................... , ............... : ....... Kd .6 

Atenuarea banda de trecere 
...................................... -; ... ~ b< dB 

l\Ie!iniaritatea În 
de trecere ....................... j.b < 

Rezistenţa de intrare şLieşire ....... 
..................... : ........... Z 20 5 

Practic, atenuarea-în 
trecere nu 7--10 dB, 
niaritatea de f!'A'('\I,Pfij'~ 

3 d8, iar factorul de formă este 
1,52 şi 1,57. 

Caracteristica de frecventă a fil-
trului este arătată În . 4. Aici, 
atenuarea b este verticala 
scării avut În 
vedere flancul al carac-
teristicii de este 
ceva mai abrupt 
fi), ceea ce arată filtrul 
simetric. De aceea, CÎnd se foloseşte 
Într-un emiţător filtru care 
să lucreze şi pe infe-
rioară şi pe cea 
atenuarea mai a 
este se formeze banda 
laterală care, 
fie schimbată prin mixaj În 
următoare. 

RECOMANDĂRI [)E UTILIZ.ARE 

folosirii filtru!ui electro-
În cu tranzis-

toare, este necesar se ţină seama 
de rezistenţa sa de intrare 

de 

cele cazuri 
l"'o7i",t",ni'''' de intrare este În-

U ies. 
U intr. ' ln 

o..,,:;:a;:,to. ca o consecinţă a 
se mă.reste cu 

cca 15-30% neliniaritatea caracte
risticii de frecvenţă În banda de 
cere. Pe măsură ce rezistenta de 
trare a etajului scade 
ficientu! de t"'.:l,",cfal' 

acest caz neliniaritatea 
frecvenţă se micş orează 

6 este arătată o 
de conectare a fi!trului 
modulatorul 
mul 

avut În vedere că În cazul 
conectării directe a intrării fiitrului 
la diode!e modulatoru!ui echilibrat 

ne!iniaritatea caracteristicii 
a fiitrului sÎ Îi înrăută

de trimsfer. 
niveluri 

liniaritatea 

pentru 
pe frecvenţe 

de ase
este ne

semnalelor aplicate 
să. nu depăşească 
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tată În figura 7. Particularitatea ei 
constă În sistemul determinării 
exacte a frecventei. Este vorba de 
faptul că la ridicarea caracteristicii 
de frecvenţă şi determinarea· frec
venţei de tăiere a filtrului măsurarea 
frecvenţei trebuie făcută cu o preci
zie de pînă la ~Îţiva hertzi. 

Determinarea' frecventei se reali
zează prin aşa-numita metodă a bă
tăilor duble. Aici, tensiunea GSS se 
aplică atît amplificatorului, CÎt şi !a 
intrarea unui mixer special de frec
venţă. La acesta se aplică şi frec
venţa etalon iniţială de 500 kHz, 
care poate fi .furnizată chiar de osci
!atorul de purtătoare cu cuarţ. La Î.e
şirea mixerului apare o tensiune 
egală cu fop-fGşs sau fGSS-fop, care 
se aplică pe placile verticale ale tu
bului catodic al osciloscopului. Pe 
p!ăcile orizontale se aplică tensiu
nea de la un GAF. Ca rezultat, pe 
ecranul osciloscopu!ui apar figuri Lis
sajou. Variind fr.ecvenţa generatoru
lui de AF se obţine cu precizie o 
frecvenţă identică cu cea a "diferen
ţei de la ieş irea mixerului. In acest 
caz, pe ecran apare o elipsă. Frec
venţa GSS se socoteşte ca sumă 
sau diferenţă a frecvenţei oscilatoru
lui etalon şi tensiunii de ia ieşirea 
mixerului. 
Dacă frecventa GSS este mai. 

mare decît cea 'a oscilatorului eta
lon, ceea ce se vede simplu pe scala 
instrumentului, se ia semnul +, in
vers se ia semhul -. Folosind 
această metodă, eroarea nu depă
şeşte chiar cîteva unităţi de hertz. 
Ea depinde de precizia etalonu!ui de 
frecventă si a GAF. 

Pentru măsurarea diferentei de 
frecvenţă, în locul osciloscopului şi 
a! generatorului AF se poate folosi 
un frecvenţmetru. 

Schimbarea de frecvenţă poate fi 
determinată pe baza aceleiaş i 
scheme. 
Măsurarea caracteristicilor filtrului 

se desfăşoară astfel. La intrarea am
plificatoru!ui se aplică de la GSS 
tensiu nea cu frecvenţa fmed = 
501,85 kHz si se acordează circui
tele filtrului. 'Apoi, variind frecvenţa 
GSS În plus şi În minus (fmed) , se ur
măreşte caracteristica de frecvenţa 
a filtruluÎ şi se caută punctul În care 
amplitudinea la ieşire este maximă. 
Fără a schimba frecventa, cu atenu
atorul GSS se aduce semnalul la ie-

la 100 mV pentru a uşura calcu-
şi, În acelaşi se notează 

semnalul se filtru-
lui. Cu aceste se calculează 
atenuarea: 

U intr. 
B 20 log -------

U ieş.max 
Mai departe, schimbînd frecventa 

GSS, se/determină prin puncte co
coaşe!e şi gropiie caracteristicii de 
frecvenţă la partea superioară urmă
rind indicaţiile voltmetrului electro
nic. 
Înafară de aceasta, 

frecventele de tăiere fi 
ferioară' si fs În 
flancurl!or 
venţă, la care U ieş. 0,5 din U ies. 
max. Acelaşi lucru se face şi pentru 
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SCHE A PENTRU MĂSURĂTORI 

F.TALON o PRIMAR DE 
FRECVENTA 
SAU OSCILATOR 
CU CUART 

I------'~--~ OSCILOSCOP 

GENERATOR 
DE AUDIO 
FRECVENTA 

GENERATOR 
SEMNALE STANDARD 

INTRARE 
EMISIE l.7nF 

o--~ BA21.1. 

AMPLIFICATOR 

IESIRE 
___ -1.-7-nF-I

1 
EMI~IE 

BA21.4 
IESIRE 

_-B----.-~~~-L---II~~r~-"1.-J--II--l--l-~4~i RE~EPTIE 
1.7nF 

fi şi f's, la car,e tensiunea la ieşire 
scade de 1 000 de ori. 

Rezistenţa de intrare şi ieşire se 
determină la mijlocul benzii de tre
cere. Pentru aceasta, intrarea sau 
ieşirea filtrului (ţinînd seama care 
dintre rezistenţe se măsoară) se 
suntează cu un rezistOl' semivariabi! a cărui rezistenţă se reglează astfel 
ca tensiunea !a ies irea filtrului să 
scadă la jumătat~ faţă de cea ini
ţială, fără şunt.ln aceste condiţii, 
rezistenţa şuntului este cu re-
zistenţa măsurată a Un mod 

un osci! ator utili-
zabil la emisie recepţie (tranzisto-
rul T6-BF după care este p!a-
sat un etaj separator repetor pe emi
tor (T7-BF 178). 

Din etajul separator, prin conden
satoru! C4 semnalul' de !a osci!ator 
este aplicat modulatoru!ui echilibrat 
(potenţiometrul R3). Tot de la sepa
rator, prin Cu semnalul este aplicat 
emiţătorului. Receptorul, după cum 
se observă, este de tip sincrodină. 

Pe recepţie semna!ul de !a antenă 
prin C 1 şi dozat de R1 este aplicat 
modulatoru!ui. Pe intrarea lui T 1 
(BC 109) apare direct componenta 
de audiofrecventă. De remarcat că 
receptorul este 'util si pentru sem-
na!e SSB. ' 

de comutare cu diode a fi!tru!ui este 
prezentat În figura 8. 

Prelucrat de Y03AD +13 Tx +13 Tx 

după "Radio" 1 şi 2/1964 

T2 şi T3 (ambe!e 
BC 108) amplificatoru! de 
audiofrecvenţă debitînd pe o pere
che de căsti. 

Diode!e 01 şi O2 sînt cu germaniu 
EFD 108. 

Bobina de la intrare are 3 Înfăsu
rări pe o carcasă cu diametrul de'10 
mm, În care Li are 10 spire, L2 are 
60 de spire, iar L3 are 2x 10 spire, 
toate din CuEm 0,2. Bobina fi!trului 
L4 (care poate să şi lipsească) este 
confectionată într-o oală de ferită si 
are 1 300 de spire CuEm 0,1. ' 

Osci!atorul Îşi poate deplasa frec
venţa cu ajutorul diodei varicap Os 
(SB 125). Bobina Ls are 80 de spire 

• 
CuEm 0,2 pe o carcasă 0 10 fără 
miez. 

Ca emiţătorul să funcţioneze emi
torul lui Ta se conectează la masă 
prin manipulatoru! telegrafic. În ace
Iaşi timp intră În funcţiune şi osci!a
toru! RC cu tranz istoare!e T 4 siT 
(BC107), care dau În casGă sem
nale acustice pentru controlu! emi
siei. Tranzistorul Ta este BF 178. 

Tranzistoarele finale Tg si T10 sînt 
2N2222. Bobinele L6' L7,Lg, L11 au 
CÎte 200 de spire CuEm 0,1, bobi
nate pe carcase de rezistoare. 

La are 80 de spire CuEm 0,2, pe 
carcasă 0 5, iar L10 are 42 spire 
CuEm 0,4, pe carcasă 0 10, fără 
miez. 

Oiodele 0 3, 0 4 sînt 1N4148 (sau 
oricare altele); 0 6 este PL7V5Z. 

Alimentarea se face ,cu 12 V. 
, Y03CO 

BIBLIOGRAFIE: 
Transceiver CW by OK2BEU -

Amaierske 
Radio 9-72 



SURSA 
STABILI 

Cu ajutorul circuitului integrat f3A 
723 (Jl.A 723, UA 723, ROB 723 etc.) 
se poate realiza sursa de tensiu ne 
din figura 1, care are o' stabilizare 
de intrare şi de sarcină de 0,01%. 

Circuitul integrat 723 este un sta
bilizator de tensiune monolitic de uz 
general, care conţine un amplifica
tor de referinţă compensat În tem
peratură, un amplificator de eroare, 
un tranzistor serie de putere şi un 
tranzistor de limitare a curentului de 
iesire. 

'Transformatorui de retea Tr. se 
bobinează pe un pachet de tole 
E 20 cu. secţiunea miezului de 
12 cm2• Infăşurarea pri'mară N 1 are 
916 spire CuEm 0 0,6 mm, înfăşura
rea secundară N2 are 118 spire Cu
Em 0.1,8 mm, iar înfăşurarea N3 are 
27 splre CuEm 0 0,6 mm. 

Diodele redresoare 0 1-04 se mon
tează fiecare pe cîte un radiator de 
aluminiu cu suprafaţa de cca 
40 cm2 • 

Tranzistorul T1 va fi prevăzut cu 
un radiator de 10 cm2, iar tranzis
toarele T2 şi T3 vor fi montate fie
care pe cîte un radiator din profil de 
aluminiu cu suprafaţa de cel puţin 
750 cm2• 

Ing. DAVED MOLOOVAN, 

vas BTZ 

Rezistenţa R4 are rolul de a mic
şora curentul rezidual prin tranzis
toarele T2 şi T3, care, În lipsa aces
teia, are valori importante la tempe
raturi Înalte. Rezistenţele de egali
zare a curenţilor de emitor, R5 şi R6, 

se realizează din sîrmă cu diametrul 
de 0,6-0,8 mm, dintr-un material 
cu rezistivitate mare (nichelină, 
manganină, kantal etc.). Rezistenţa 
R7 se realizează tot din nichelină 
etc., cu diametru! de 1,2 mm. Valoa
rea acesteia se determină experi-
mental astfel Încît de scurt-
circuit al sursei să limitat la 
6,1 A. 

Raportul exact al 
şi R2 se alege astfel 
ieş ire să fie de 3V CU rsorul 
tenţiometrului P este În t:>v1rrQlmi'I'!:lt<~~ 
de sus-

Rezistenţa R3 se astfel 
Încît tensiu nea de ies ire fie de 
30V atunci cînd cursorul potenţio
metrului P este În extremitatea de 
jos. 

Sursa asigură un curent maxim de 
3A la tensiuni de ieşire mai mici de 
24 V. la tensiuni peste 24 V, stabili
tatea de 0,01% este asigurată numai 
pentru un curent de sarcină mai mic 

TIR ELECTRONIC 
Instalaţia se compune din două 

părţi: prima parte cuprinde fotore
leul cu dispozitivul de afişaj numeric 
al rezultatului tragerii, precum şi 
semnalizarea acustică a lovirii tintei 
- figura 1, iar a doua parte cu
prinde o schemă electrică de gene
rare a impulsurilor luminoase 
(gloanţe optice) - figura 2. 

Cînd fotodioda FD este iluminată, 
tranzistqarele T1, T2, T 3 trec În con
ducţie. In acest moment, tensiunea 
pe colectorul lui T3 fiind de aproxi
mativ 0,2 V, la ieş irea porţii P1 avem 
,,1" logic (il). Tensiunea 1l de la 
ieşirea porţii P1 este aplicată unui 
numărător binar COB 490 si la un 
circuit monostabil format din porţile 
P3 şi P4 şi tranzistorul TA- Timpul de 
lucru al acestui monostabil este dic
tat de valoarea condensatorului C* 
şia rezistenţei R*; cu valorile din 
schemă acest timp este de aproxi
mativ 3 secu nde. 

Pe du rata acestor 3 secu nde, 
astabilul declanşabil format din por
ţile P5, P6, P7 generează un semnal 
acustic"care este redat de difuzorul 
din colectorul lui T5 . 

la dispariţia iluminării fotodiodei 
FD, tranzistoarele T1, T2, T3 trec În 
stare blocată, la leş irea porţii P1 
avem "O" logic (Ol), iar sistemul de 
afişare va înregistra o lovitură. 

Se pot deci trage 9 "cartuşe". 
Dacă ţinta este lovită, pe display (d~ 

8 

Ing. OROS MIL5AN, 
Bucureşti 

orice tip, cu catodul comun) se a1i
sează numărul "loviturilor". 
, Pentru a pregăti ţinta În vederea 
executării tragerii unei noi serii de 9 
"cartuşe" luminoase, se aduce nu
mărătorul ia "O" (zero) cu ajutorul 

4XRA220 

decît cel delimitat de curba din fi
gqra 3. 

Intreaga sursă se poate monta 
Într-o cutie cu dimensiunile de 
270 x 160 x 140 mm. Pe panoul 
fronta! vor fi: întrerupătorul de re
ţea, becul de control de 6,3 V, po
tenţiometrul şi cele două borne de 
ieşire. 

De asemenea, tot pe panou! fron
tai se poate desena caracteristica li
mită din figura 3. 

Pentru a solicita cît mai puţin cir
cuitul integrat, este de preferat ca 
tranzistoarele T2 şi T3 să fie cu fac
torul beta cît mai mare. 

Caracteristica limită din figura 3 a 
fost ridicată atunci cînd tensiunea 
de reţea era de 200 V. 

r[ A] L I M IT ARE 
3 

Ti TZ T3 
80139 2N3055 ZN3055 

CURRENT 
UNIT 

v,s 
TO-100 

STABILIZARE 0,01,% 

Cu tensiunea de reţea de 220 V şi 
la temperatura camerei de 25° C am 
făcut o probă în care am scurtcircu-
itat bornele ,,+" şi şi am lăsat să 
funcţioneze sursa scurtcircuit mai 

comutatorului K1• 

"Cartusele" luminoase se obtin cu 
ajutorul schemei din figura 2.' Con
densatorul de 2 200Jl.F se Încarcă de 
la bateria de 9 V prin intermediul 
comutatorului K2• la apăsare pe tră
gaci, comutatorul Îşi schimbă pozi
ţia şi condensatorul se descarcă 
prin becul de 2,5 V/O,075 A, obţi-' 
nÎndu-se astfel un impuls luminos. 

Modul de aranjare a display-ului . 
(lîngă sau lîngă trăgător), pre-
cum realizarea "armei" În care se 
va monta instalaţia din figura 2 sînt 
lăsate pe seama constructorului. 

11-------17 
1-----11 

1-----12 
11-------416 

mult de o 
s-a păstrat la 
rele de putere 

BIBLIOGRAFIE: CatalQg I.C.C.E 

Cu această instalatie de tir elec-
tronic se pot face trageri la 
5-7 m într-un loc si de 
pînă la 3-5 m la normală. 
Ţinta În care se montează 

dioda FD poate fi mobilă sau 

LENTi 

9/1982 



\ 

AToa DB BIT 
Prezentăm alăturat datele nece

sare pentru realizarea şi etalonarea 
unui metronom cu indicaţie optică 
şi acustică, utilizabil pentru educaţia 
muzicală a copiilor, pentru educaţia 
fizică, În sport, În laboratoarele de 
studii psihologice sau pentru însoţi
rea lecţiilor demonstrative de fizică. 

Aparatul a fost conceput cu mini
mum de componente, fiind realizat 
prin completarea unui difuzor de ra
dioficare. După finalizarea construc
ţiei, difuzorul poate fi utilizat fie 
pentru radioficare, fie ca metronom, 

conectîndu-! pe rînd sau la priza li
niei de abonat a reţelei de radiofi
care, sau la priza reţelei electrice de 
iluminat. Indiferent în ce situaţie 
s-ar afla, ,una din fisele cordoanelor 
de conectare rămîne liberă, deoa
rece .dacă se conectează simultan, 
chiar pentru scurt timp, ambele cor
doane, se deteriorează aparatul. 

Dintre componentele indicate pe 
schema electrică din figura 1, 
transformatorul Tr. 1, difuzorul (cu 
impedanţa bobinei mobile de 40) 
şi potenţiometrul de 1000 (R2) sînt 
chiar cele existente În carcasa difu
zorului de radioficare. Restul com
ponentelor se montează pe o bucată 
de circuit imprimat de formă drept
unghiulară şi de mărime adecvată 
pentru a fi introdusă În interiorul 
carcasei difuzorului. 

În partea laterală a carcas ei (fig. 
2) se practică două găuri pentru 
axul potel')ţiometrului Re şi pentru 

ADAPToa 
Praf. MIHAI CORUTIU 

Adăugînd unui miliampermetru un 
montaj simplu cu două tranzistoare, 
alimentat la o baterie de 3-9 V, se 
poate mări sensibilitatea instrumen- . 
tului de cîteva zeci de ori. Aceasta 
înseamnă că În cazul utilizării unui 
miliampermetru cu scala de 1 mA, 
montajul ataşat determină deviaţia 
acului indicator pe întreaga scală 
pentru un curent de intrare cu in
tensitatea de 30-50 MA. 

Pentru a înţelege funcţionarea 
unui asemenea montaj, să analizăm 
pe scurt schema de principiu pre
zentată În figura 1. Se observă că 
este vorba de o punte Wheatstone 
formată din rezistenţele R1' R2' Ry şi 
cea corespunzătoare porţiunii emi
tor-colector (REd a tranzistorului T. 
Valoarea rezistenţei REC depinde de 
intensitatea curentului de colector, 
care este de aproximativ f3 ori mai 
mare decît cea a curentului de bază 
(curentu! care trebuie măsurat). 
Condiţia de echilibru a pu~ţii este 
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maneta comutatorului K. 
În poziţia D a comutatorului K, 

aparatul funcţionează ca difuzor, fi
ind conectat la linia de abonat a re
ţelei de radioficare, iar În poziţia R 
funcţionează ca metronom, alimen
tat din reţeaua electrică de 
220 V-"50 Hz. Lampa Li se mon
tează Într-un reflector prevăzut cu 
vizor (de la o lanternă de buzunar), 
Într-o gaură executată În colţu! 
drept de sus al panoului frontal a! 
carcasei (fig. 2). 

Din schemă rezultă că metrono-

K 

mul este un multivibrator realizat cu 
două tranzistoare complementare, 
conectate prin capacitatea C 2, care 
reprezintă bucla de reacţie pozitivă. 
Frecvenţa de oscilaţie depinde de 
constanta de timp RC, unde C este 
C2 iar R este Re (un potenţiometru 
prevăzut cu întrerupător). . 

Pentru evitarea conectării simul
tane a celor două cordoane de ali
mentare este indicată montarea pe 
faţa laterală opusă potenţiometrului 
Re a unui comutator dublu (de 
exemplu, de tipul celor folosite pen
tru schimbarea turaţiei la ventilatoa
rele de masă), care Într-o poziţie În
trerupe reţeaua şi cuplează linia de 
abonat sau invers, acţionÎndu-! si
multan cu comutatorul K, sau În fi
nal montarea unui singur comutator 
cu două poziţii şi mai multe grupe 
de contacte (cu m este cel folosit la 
radioreceptoarele portabile) În locul 
comutatorului K, astfel încît să co
mande simultan si circuitele de ali-
mentare. ' 

Alimentarea multivibratorului este 

r~alizată cînd REC.R2 = R1.Ry; În 
acest caz miliampermetrul indică 
zero. La o modificare a intensitătii 
curentului de bază, valoarea REC se 
schimbă şi prin miliampermetru va 
trece un curent electric. Echilibrul 
punţii se realizează modificînd co
respunzător valoarea Ry, cînd inten
sitatea curentului de bază este zero. 
Dţzavantajele acestei scheme 

constau înfaptu! că rezultatul unei 
măsurări este influenţat de variaţiile 
de temperatură şi de vilriaţiile ten
siunii de alimentare; indicaţiile in
strumentului sînt neliniare, deoarece 
tranzistorul lucrează pe porţiunea 
iniţială a caracteristiei'i statice. Pri
mele două dezavantaje pot fi Înlătu
rate prin înlocuirea rezistorului R1 
cu un tranzistor T' care trebuie să 
aibă aceleaş i caracteristici cu cele 
ale tranzistorului T. Pentru elimina
rea ultimului dezavantaj trebuie să 
polarizăm tranzistoarele T şi T' ast
fel încît să asigurăm liniaritatea am
plificării schemei. 

Un montaj În care au fost elimi
nate neajunsurile menţionate este 
arătat În figura 2, unde tranzistoa
rele T şi Ţ' sînt de tipul SC 171 şi 
au fost sortate În asa fel Încît să 
prezinte aceleaş i ca'racteristici (Î n 
principal să aibă acelaşi (3). În acest 

Ritmul muzical Impulsuri/minut 

Grave 
Larga 
Adagio 
Andante 
Sostenuto 
Moderato 
Allegretto 
AUegro 
Vivace 
Presto 
Prestissimo 

O, 
F407 

40 
46 
56 
65 
76 
88 

108 
130 
160 
180 
200 

0,666 
0,76(i 
0,933 
1,083 
1,266 
1,466 
1,8.00., 
2;166 
2,666 
3,000 
3,333 
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asigurată de redresorul monoalter
nanţă realizat cu dioda 0 1, Diferenţa 
dintre tensiunea reţelei electrice şi 
tensiunea diodei stabilizatoare O2 
rămîne pe impedanţa capacitivă a 
lui C3 ( conectat În serie cu cordonul 
de alimentare de la reţea). 

Rezistorul R3 are rolul de a des
cărca pe C3 după deschiderea între
rupătorului 1. 

O bucată de stiplex de 1,5-2 mm 
grosime, lipită de butonul potenţio
metrului Re, reprezintă indicatorul 
metronomului, iar o zgîrietură pe 
centrul indicatorului, vopsită cu cer
neală, este reperul pentru citirea 
gradaţii lor Înscrise pe o bucată de 

caz, variaţiile· de curent datorate 
nestabilităţii tranzistoarelor dau că
deri de tensiune de semne contrare 
pe cele două părţi ale potenţiome
trului P şi deci nu vor fi înregistrate 
de instrumentul de măsură. 

Utilizarea aparatului este deosebit 
de simplă: se realizează echilibrul 
punţii modificînd corespunzător po
ziţia cursorului potenţiometrului P, 
cu bornele de intrare scurtcircuitate 
şi apoi se conectează aceste borne ' 
pentru a măsura intensitatea Ix a 
unui curent electric necunoscut. 

carton subţire din care este confec
ţionat cadranul lipit pe carcasa difu
zorului (fig. 2). Cadranul poate fi 
gradat În impulsuri/minut, În hertzi 
sau În ritmuri muzicale, conform da
telor din tabel. Aparatu! acoperă 
banda de frecvenţe cuprinsă Între 20 
şi 240 impulsuri/minut. Limita supe
rioară se reglează din 11 4, 

Lampa L 1 poate fi În!ocuită cu un 
bec telefonic de 6 V-O,045A, În ca
zul utilizării unui difuzor cu impe
danţa de ao. Lampa funcţionează cu 
tensiunea culeasă la bornele capaci
tăţii C4. Valoarea acestei tensiuni se 
reglează din R1• 

În montajul prezentat am folosit 
un instrument de 3 mA pentru care 
s-a. obţinut o deviaţie a acului indi
cator pe întreaga scală la un curent 
de intrare cu intensitatea de 90 pA. 
Aceasta Înseamnă o crestere a sen
sibilităţii instrumentului' de măsură 
de aproximativ 30 de ori. Evident, 
pot fi folosite şi alte tipuri de tran
zistoare, cu condiţia de a modifica 
În mod corespunzător valorile rezis
tenţelor de polarizare. 

3mA 
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AMPLIFICATDR 
Realizarea unui amplificator de 

audiofrecvenţă de putere cu perfor
'rflanţe ridicate impune alegerea unui 
montaj care să îmbine calităţi!e su
perioare ale caracteristicilor de 
funcţionare cu folosirea economică 
a "energiei electrice. 

In acest sco p au fost el abo rate 
circuite integrate specializate, ca de 
!?xemp!u TDA 2010, TDA 2020 etc. 
In lucrarea de faţă se prezintă un 
montaj hibrid care Îmhină perfor
mantele ridicate ale circuitelor inte
grate cu posibilitatea realizării prac
tice a amplificatoru!ui, folosind 
componente fa.bricate În R.S.R. 

Performanţele amplificatoru!ui: 
- tensiu nea de 

alimentare: Vcc 40 V 
- curentul de 

mers În gol: L, 25 mA 
- curentul 

maxim: I max 3 ·2 A 
- puterea 

W maximă: P max 30 
- banda de 

frecvenţă: 
- distorsiu ni 

f '16Hz 19000Hz 

armonice: 0,5 (( 
- sarcina 

minimă: Z min 4 !l 
- tensiunea no-

min ală de intrare: 100 mV 
- amplificarea 

de tensiune: 41,6 dB 

Schema electrică prezentată În f.i
gura 1 are ca părţi principale etajul 
de intrare, etajul pilot, circuitul de 
polarizare şi etajul fina! de putere. 

Semnalul de intrare se aplică prin 
intermediul condensatoru!ui Ci pe 
intrarea neinversoare a amplificato
rului operaţional f3A 741. Aceasta 
oferă avantajele unei impedanţe de 
intrare ridicate şi, În acelaşi timp, o 
bună stabilitate a parametrilor de 
funcţionare la variaţiile temperaturii 
mediului ambiant. Concomitent, 
există posibilitatea, folosită În cazul 
de faţă, de aplicare a unei reacţii 
globale ieş ire-intrare, ace! "fe
ed-back" necesar oricărui sistem 
electronic cu performanţe ridicate. 
Amplificatorul operaţional realizează 
amplificarea semnalului de intrare, 
îndeplinind şi funcţia etajului pilot, 
de obtinere a semnalului de co
mandă' pentru etaju'''fina! de putere. 
Ieşirea amplificatoru!ui operaţional 
este conectată direct În bqza tran"'
zistorului T1. Tranzistorul T1 func
ţionează ca repetor pe emitor, avînd 
rolul de etaj tampon Între amp!ifica
torul operaţional şi etajul final de 
putere. Etajul final face parte din ca
tegoria montajelor În contratimp, 
clasa S, pentru obţinerea unui ran
dament ridicat si a unor distorsiuni 
cît mai mici. În'vederea măririi ran
damentului si a micsorării consumu
lui de energ'ie, s-a ales o schemă de 
polarizare care permite saturarea 
celor două tranzistoare finale. Se 
obţine În acest fel i o excursie ma
ximă a semnalului debitat de etajul 
pilot, Între valorile Vcc - V SAT T9 
si V SAT T10. Astfel se folosesc cu 
randament maxim pentru etajele fi
nale care funcţionează În clasa B 
posibilităţile sursei· de alimentare, 
Să analizăm soluţia, aparent compli-

10 
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cată, adoptată pentru etajul fi'nal de 
putere. 

Circuitul de polarizare, format din 
tranzistoarele T5, T6, T7 şi T8, asi
gură funcţionarea tranzistoarelor fi-

[4."" 100uf-

16 

10 

nale T9. şi T10 În clasa B (de fapt 
clasa AS). Circuitul de polarizare 
permite obţinerea unui curent de re
paus suficient pentru evitarea dis
torsiunilor de racordare a celor 
două semialternanţe care compun 
semnalul util (cross-over). Din 
schema electrică a montajului re
zu!tă imediat că circuitul de polari
zare asigură tensiunea de valoare 
4 V SE' necesară tranzistoarelor T 4, 
T9, T2 şi T3. Astfel se justifică pre
zenţa În circuitul de polarizare a ce
lor patru tranzistoare, primele trei fi
ind conectate ca diode, soluţie im
pusă de necesarul de a compensa 
variatiile tensiu nilor bază-emitor ale 
tranz'istoarelor T3, T9 si Ti O, T 4 cu 
temperatura. Întrucît to'ate tensiunile 
bază-emitor variază practic la fel cu· 
temperatura, rezultă că dacă am 
realizat egalitatea dintre suma ten
siunilor bază-emitor ale tranzistoa
re!or din lanţul de polarizare şi 
suma tensiunilor bază-emitor ale 
tranzistoarelor etajului final, am ob
ţinut compensarea termică nece
sara, compensare care se va men
ţine pe un int~rval larg de variaţie a 
temperaturii. In acelaşi scop, de 
prevenire a unei ambalări termice 

1 
2 

r;I.3.~ 3· 
4 

excesive a tranzistoarelor finale, sÎ nt 
conec:tate rezistenţele R14 şi R15, 
care, deş i produc o mică reducere a 
puterii etajului final, sînt abso'lut ne
cesare pentru bu na fu ncţ ionare a 
acestuia. 

Ana!izÎnd functionarea celor dOI 
dub!eţi T4, T9 şi' T3, T10 din etajul 
fina!, se observă că pentru semia!
ternanţa negativă a semnalului util 
limita interio" ' ::l tensiunii ~e im
pusă de tem. 3a de saturaţie a 
tranzistorului Ti0. . 

Se observă că: 

VSC10 VSEs I VSE7 t VSE6 
VSEs VSE3 j VSElO 

= 3 VSE VE1 
Din relatia de mai sus rezultă că 

imediat ce' f 

, VE, 3 VSE, 
tranzistorul Ti0 se saturează, de
oarece V BC '1 O devine pozitiv. Pen-

tru semialternanţa pozitivă a semn~
!ului util, În scopul posibilităţiisatlit
rarii tranzistorului T9, se foloseşte io 
conexiune de tip bootstrap. Corl
densatoru! C9, Încărcat la potenţia
lul Vcc/2, îndeplineşte condiţiasatu
rării tranzistorului T9, deoarece se 
observă că Vcc "' ' 
U cond. C7 2 . VSE4 i VSE9 

VR13, VR13 R13 C13 0,6 V 

Utilizarea unei 'conexiuni de 
bootstrap mai are o consecinţă fa
vorabilă, şi anume asigură 'automat 
funcţionarea, fără a intra În satura
ţie, a tranzistorului T2, fapt impor
tant deoarece tranzistorul T2 asi
gură curentul de emitor al tranzisto
rului T3. Tranzistorul T2 are toto
dată rolu! de etaj tampon faţă de 
circuitul de po!arizare. 

Pentru buna funcţionare a amp!ifi
catorului s-au luat o serie de măsuri 
de protecţie. 

Cup!ajul etajului final 'eje putere 
cu impedanţa de sarcină (difuzoa
rele) se face capaciţiv, cu ajutorul 
condensatorului C8. In acest fel se 
realizează o separaţie galvanică în
tre amplificator şi sarcină, evitînd 

t o r 

7 
LEGENDA: 

1- p/ acă cablaj imprima f 
2- Tranzistor 

Placă' strÎngere 
Radiator 

5 - Şurub 113 
6 - Piulită 113-~ 
7-ŞaiM Grower 

apariţia unei componente de curent 
continuu nedorită prin- difuzoare, 
. Pentru suprimarea eventua!elor os
cilaţii ale etajului final pe o frec
venţă foarte Î"naltă, s-a prevăzut gru
pul R16 C6. In scopul protejării cir
cuitului /3A 741 În ceea ce priveşte 
depăş irea accidentală a tensiu nii de 
alimentare, s-a prevăzut dioda Zener 
D2. Grupul D1 C4 are ro!ul de a 
menţine ter: 'iunea de alimentare a 
lui /1A 741 constantă, chiar cînd eta
jul fina! debitează put~rea maximă şi 
Vcc ar putea scădea. In acest fel se 
evită qistorsiunile care ar putea fi 

TEHNIUM 



amatori 
nr'c'Qn,nl,;fi~Qtr,r pen-

mQnnt>til'" care 

d'evenind mai 
Analizînd schema de 

1 se observă la 
condensatorul C În para-

L a magnetic, 
un rezonant 

ce accentuează 
Înalte. Amplifieatorului operaţional i 

o buclă de reacţie nega
de frecvenţă, care 

amplificarea 
joase. Expresia na'~'''''"lont, 

amplificare este: 

A 

C. SPOREA, FOCŞANI 

R, . Xc' 
R, + ------------.:--

R, + Xc_' 

Xc' ----------
2rrl' C· 

Schema cu valorile pieselor com
ponente este dată În figura 2, capul 
magnetic fiind de tipul TESLA ANP 
935 (L = 14 mH), iar integratul de ti
pul 741 (ţA741). Toate rezistenţele 
din montaj sînt cu peliculă metalică, 
În scopul red,ucerii zgomotului de 
fond. Comutatorul K1 realizează mo
dificarea caracteristicii de frecvenţă 
În funcţie de viteza de antrenare a 
benzii magnetice. În poziţia indicată 
În figură, viteza benzii este de 
19,05 emis, obţinîndu-se la ieşire o 

U 
220V 

(">..J 

----~--__ ~ ________________ ~~~ov 

r----+--______.+ ~-? 
ri+~~~~~ ~~~V 

caracteristică de frecvenţă liniară În
tre 30 şi 18000 Hz. Cealaltă poziţie 
a lui K1 corespunde vitezei de 
9,53 emis. Amplificarea etajului se 
poate regla prin modificarea valorii 
rezistenţei R1• 

Performanţele montajului sînt 
Caracteristică 
de frecventă: 

9,53 cmis ............ 30 - 14000 Hz 
19,05 cmls .......... 30 - 18000 Hz 

ţ60PF 

OV 

Tensiune nominală la iesire ... 1 V -
Impedanţa sarcinii ....... :..... 10 kn 

~ Raport semna!/zgomot ..... - 50 dB 
În figura 3 este dată schema ali

mentatorului utilizat de autor pentru 
ali.mentarea montajului stereo. 

In ca,ul utilizării unui alt tip de 
cap magnetic, se vor modifica valo
rile pieselor C1, C2 şi R1 • 

S1Q 160.0. 
---+----~~~~=_~L~ 
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cores
nrrv'I'·"'YY1,alt"· radiodifu-

aduce-
rea unor în de re-

Dacă s-a asigurat o depara-
corectă şi vor fi elimi-

nate sursele de datorate 
automobil ul ui. 

Pentru a spori sensibilitatea radio
receptorului montat pe automobil 
recomandăm intercalarea Între an

şi radioreceptor a 
de antenă n..-"-n,nt,,t 

un 
bun. 

spire CuEm 0 
o carcasă cu 

mm. Bobi
(carcasă 
(carcasă 

cu 
mm, avînd 400 

şi spire. 
se recepţionează emisiunile 

stereofonice UUS, pentru 
reducerea cu frec-
venţe nedorite de canal 
adiacent) cu armonice aie sub

'rt""t,....~ln"'i reclenerc"Je. recomandăm 
2. 

Avînd În vedere faptul ca zgomo
tul ambiant în interiorul unui auto
mobil ce rulează cu viteza de 
70 km/h ajunge pînă la 85 dB, se 
impune existenţa unei amplificări 
audio corespunzătoare unE!.i audiţii 
de bună calitate (3-5 W). In figura 
3 este prezentat un canal de audio
frecvenţă În clasă A, ce livrează 4 W 
cu 5% distorsiuni armonice totale, 
banda de frecvenţă la 3 dB fiind 
125 Hz - 12 kHz. Transformatorul 
de ieşire are L = 0,1 H, Întrefierul 
0,1 mm, secţiunea miezului 
6,25 cm2 . Rezistenţa Înfăsurării este 

,4 n, L1 are 150 de splre. iar L2 
de spire cu sîrmă CuEm 0 

0,2 mm. Curentul de reoaus prin T1 

trebuie să fie. de 880 mA. 

B(10ee~ 

l..-II--+----+-~? 

Se prevăd radiatoare şi pentru 
tranzistoarele prefinale (fig. 2), iar 
grupul de tranzistoare T5, T6, T7 se 
montează separat (fig. 3) şi apoi se 

de radiatorul tranzistoarelor 
4). Amplificatorul se a!i

m,e'nt':>l'I7'';:: de la o sursă de tensiune 
continuă stabilizată si bine filtrată. 

de reglaj 'constau În re-
curentului de mers În gol, din 

R12 şi reglaju! În 
"A" al tensiunii Vcc/2, cu 

R5. Cînd 
constructorul de un genera-

de audiofrecvenţă şi un osci!o
scop, cu ajutorul unei ,rezistenţe de 

10w 
'''16V 

sarcină RL montate la ieş irea ampli
ficatorului, se pot vizualiza cele 
două semia!ternanţe ale semnalului 
de ieş ire, urmărind limitarea lor si
metrică la depăşirea valorii maxime 
a semnalului de intrare. 

Se atrage atenţia ca reglajul cu
rentului de mers În gol şi al tensiunii 
În punctul "A" trebuie făcut cu in
trarea amplificatorului conectată la 
masa montajului. 

Montaju! se poate realiza şi În va
rianta stereo, reglajele sus-menţio
nate făcîndu-se separat pentru fie
care canal. Executat şi pus la punct, 
montajul va da satisfacţie deplină 

+12,6V 

constructorului. amator, posesor al 
unui amplificator cu performanţe !e 
nivelul cerinţelor moderne. 
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MICRaCINTRA 
ILICTRICA la I 

În familia surselor neconvenţio
nale de energie un loc mai aparte îl 
ocupă energia eoliană. Pentru utili
zarea acestei energii există, din cele 
mai vechi timpuri, realizări de va
loare, care stau la baza unor modele 
moderne, care, cu o investiţie re
dusă, permit obţinerea energiei 
electrice necesare unei locuinţe. 

Construcţia prezentată mai jos 
este recomandată În special pentru 
zonele rurale unde utilizarea ener
giei eoliene poate suplini alte surse 
de energie. Propusă pentru realizare 
În ateli-ere şcolare bine dotate, mi-' 
crocentrala electrică eoliană poate fi 

Ing- MIHAI FLORESCU 

este aproape gata, se trece la o 
lucrare după şabloane (figura 

Dispunerea şabloanelor se 
după dimensionarea din figura 
forma şabloanelor fiind indicată 
figura 3 - care se măreşte la scară. 
Şabloanele se realizează 
utilizarea lor fiind 
cele două paie. Acest mod de reali
zare este familiar constructorilor de 
aeromodele, care il utilizează 
rent. 

în figura 3 a fost notat cu linie 
ax planul de separare a şabloanelor. 
. Elicea se .finisează cu şmirghel fin 

ŞI se lustrUieşte cu atenţie, calitatea 

Viteza \ Diametrul r"otorului (m) Turaţia de vintului 
m/s km/h, ~,9 5,0 7,0 

14,4 4,0 ,0,1 0,3 0,5 
18,0 5,0 0,2 0,5 1,0 
21,6 6,0 0,4 0,8 1,8 
25,2 },O 0,7 1,3 2,9 
28,8 8,0 1,0 2,0 4,3 
32,4 9,0 1,4 2,9 6,1 
36,0 10,0 2,0 3,9 8,3 
39,6 11,0 2,6 5,2 11,1 
43,2 12,0 3,4 6,8 14,4 
46,8 13,0 4,3 8,6 18,3 
50,4 14,0 5,4 10,8 22,8 

construită Într-un timp scurt, cu ma-
teriale fabricate În ţară. 

In cele ce urmează vom prezenta 
modul de realizare a unei instalaţii
cu rotor cu două paie, cu ax orizon
tal. 

Pentru acest tip de rotor, puterea 
utilă este dată de formula: 

P =!!... D2V3 
8 Paer , 

unde am notat cu D - diametru! 
elicei, V - viteza aerului În m/s şi 
Paer - densitatea aerului. Această 
formulă are forma practică: 

• P 0,0002 D"V3
• 

Pentru diametrele uzuale ale. ro
toarelor valorile puterii utile, (În kW) 
sînt date În tabelul alăturat. 

Este evident că un amator nu 
poate realiza orice diametru de ro
tor, construcţia complicÎndu-se 
foarte mult la diametrele mari. În 
practică sînt realizabile cu materiale 
obişnuite numai primele două di
mensiuni, dar şi acestea presupun 
un mic atelier şi colaborarea mai 
multor constructori. 

Vom arăta modul de realizare a 
unui rotor de 3,9 m şi a pilon ului 
pentru acest rotor, menţionînd că 
pentru un alt diametru, dimensiunile 
rotorului pot fi modificate la scară. 

Succesiunea operaţiilor pentru 
realizarea rotorului este prezentată 
În figura 1. Se aleg un număr de 28 
fîş ii de placaj de fag de 8 mm gro
sime, de bună calitate (formate din 
minimum 5 straturi de furnir). Aces
tea se suprapun cu un mic decalaj 
una ţaţă de alţa (figura 1.1), decalaj 
considerat faţa de ax. Se Încleiază 
cu aracet straturile şi se Iasă să se 
usuce sub presiune (o greutate de 
cca 100-150 kg). Decalajul se face 
Într-un unghi de cca 10°. 

Se fasonează blocul astfel obţinut 
la forma paralelipipedică acoperi
toare rotorului (figura 1.2). Pe acest 
bloc se trasează forma elicei si se -~----",-
face o primă operaţie de tăiere pe 
contur exterior (figura 1.3). Se con
tinuă succesiv cioplirea formei elice; 
ca În figurile 1.3-1.6. Cînd .forma 
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referinţă 
12,0, 18,0 (ture/mm) 

1,8 5,0 44 
3,6 9,8 67 
6,3 17,0 80 
9,9 27,0 94 

14,7 40,3 107 
21,0 57,3 121 
28,8 78,6 134 
38,3 104,6 148 
49,7 135,9 161 
63,2 172,7 175 
79,0 215,7 188 

suprafeţei influenţînd randamentul. 
Pentru a proteja suprafaţa, aceasta 
se Iăcuieşte cu lac de calitate, de 
preferinţă lac alchidic sau epoxidic. 
In lipsă se poate utiliza cu bune re
zultate şi Palux. 

Elicea se prevede cu o bucşă me
talică, prezentată În figura 4. 
Aceasta este formată din două re
pere principale - baza 3 şi capacul 
4, care se realizează din oţel de 
8 mmgrosime. După ce elicea a 

şi baza introdusă În orl
elice;, se $trînge capacul de 

eli cei cu 6 şuru
cu 5) şi piuliţele 

se prevăd cu şplinturi ,de 
9 desfacerii. I n-

se montează pe 
piuliţa 8 şi şaiba 7, 

",,,,<>m,,,,n~,,, prevăzute cu şplint de 
Pe ax a fost prevăzut şi 

de Iimitare,2 - care ser
ia blocarea axului faţă de rul

menţi. Dimensiunile detaliate ale 
bucşei elicei se pot deduce din di-

NE 

1 

mensiunile elicei prezentatEl! 
gura 2. 
După bucşare, elicea se ech 

brează ca În figura 5, astfel cş, 
jinită pe două reazeme ori~'onta 
ea să se afle În -echilibru la ori 
tală. În caz de Aevoie, se pol 
pala mai grea - cea~care trage 
jos. ~ 

După echilibrare se reface 
este necesar lacul elicei,.iar 
(de preferinţă nichelată Înai 
montare) se vopseşte sup 
cu vopsea de ulei de bună caii 

Pentru susţinerea elice; se 
seşte un lagăr cu doi rulme 
două rînduri de bile sau cu 
preientat În figura 6. Construcţia 
realizează prin sudură şi strunjire 
o lungime totală nu mai mare 
450 mm. La corpul principal 1 
sudează urechile 2, pe care se 
fixa barele de sprijin 3. Fixarea 
face cu şurub şi p'iuliţă, 4--5, asi 
rate cu şplinturi. In corpul pri 
se face un orificiu de gresare 6, care 



se acoperă cu un inel de tablă strîns 
elastic. 

Asamblarea În prima etapă se face' 
astfel: 

1. Se strînge elicea pe axul ei cu 
ajutorul unei pene de cca 36 mm2 

secţiune şi o lungime de cca 
180 mm şi se blochează şurubul cu 
şplintul de siguranţă (şurubul dir) 
capătul axului va avea un diametru 
de minimum 25 mm). 

2. Se introduce În lagăr primul 
rulment, se trece şxul prin acesta şi 
apoi se introduce rulmentul de la 
capătul opus. 

3. Se fixează roata dinţată conică. 
cu acelaşi sistem de pană şi se 
strînge şurubul, care apoi se asigură 
cu şplintul de siguranţă (ambele ca
pete ale axului sînt prevăzute cu şu
rub de strîngere). 

4. Se verifică echilibrarea elicei 
montate şi se faGe ungerea prin ori
ficiul gresor, cu unsoare minerală 
rezistentă la apă. 

Trecînd la capul superior al com
plexului eolian, menţionăm că struc
tura asamblată cu şuruburi a fost 
gîndită pentru Ci' simplifica montajul, 
succesiunea montajului fiind pre
zentată mai tîrziu. 

În figurile 7 şi 8 sînt prezentate 
vederile laterale şi de sus ale com
plexului eolian - notaţiile fiind co
mune. 

În figuri am notat: 1 - elicea; 2 -
lagărul elicei; 3 - elementul direc
tor; 4 - capul de. giraţie; 5 - ţeava 
pilonului; 6 - axul vertical; 7 - ro
ţile conice ale transmisiei; 8 - ba
rele de fixare; 9 - urechile capului 
de giraţie. 

Barele de fixare se fac din ţeavă 
de oţel de 3/4 ţOli, pentru a nu În
greuna construcţia. Elementul direc
tor se face din tablă galvanizată de 
1 mm grosime, Întărită la margini cu 
platband de 4 x 20 mm. 

Structura capului de giraţie este 
d,etaliată În figura 9. Se vede că axul 
1, prevăzut cu pinionul conic 2, este 
ghidat la partea superioară de rul
mentul radial axial 9, protecţia la in
temperii fiing realizată de capacul 
de tablă 11 .. .ln afară de rotaţia axu
lui, capul de giraţie trebuie să per
mită şi rotirea complexului faţă de 
pilon. Pentru aceasta se montează 
prin sudură pe coloana pilonului 
(tronsonul superior se face din 
ţeavă de 3-4 ţoli), elementul de 
ghidaj inferior, 4. Elementul consti
tuie o jumătate a rulmentului axial 
care susţine întreg complexul. Pe 
acesta se introduc bilele 14, care se 
obţin de la un rulment vechi, apoi se 
introduce corpul capului de giraţie 
3. In interiorul acestuia se presează 
rulmentul inferior (radial axial), 12. 
Se introduc forţat cele două bucşe 
de distanţare, 6 şi 7, apoi se intro
duce rulmentul superior (de aseme
nea axial radial), 12. Acest rulment 
se blochează cu două puncte de su
dură de coloana pilon ului. Accesul 
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apei este împiedicat la partea infe
rioară de gulerul cilindric 15, iar la 
partea superioară de capacele de ta-
blă 11 şi 13. ' 

Rulmentul axului 9 este reţinut În 
cOJoană de un guler sudat, 10. 

In figura 10 este prezentat modul 
de montare pe corpul capului de gi
raţie a urechilor de montaj 5, prin 
sudură. Urechile se realizează din 
tablă de oţel de 8 mm grosime. 

Deşi a fost prezentat mai înainte, 
complexul eolian se asamblează În 
cea mai mare parte ultimul, pe pilo
nul ridicat. 

În figura 11 este prezentată insta
taţia asamblată complet. Notaţiile 
sînt următoarele: 1. - rotor; 2 -
element director; 3 -- sistem de fi
xare; 4 - cap de giraţie; 5 - co
loana mediană a pilonului; 7 - co
loana inferioară a pilonului; 8 - sis
temul de bază ai pilon ului; 9 - co
loanele oblice ale bazei; 10 -'- lagă
rul inferior al axului vertical; 11 -
bucşa de susţinere superioară; 12 -
bucşa de cuplare şi susţinere me
diană; 13 - bucşa de cuplare şi 
susţinere inferioară; 14 - fulia mo
toare; 15 - curelele de transmisie; 
16 - fulia generatorului; 17 - ge
neratqrul; 18 - carcasa de protecţie 
a generatorului; 19 - ancorele; 20 
- elementele de intindere; 21 -
treptele de acces; 22 - cablurile an
corelor. 

Vom prezenta detaliile acestei 
construcţii În cele ce urmează. În fi
gura 12 este prezentat cuplajul de
montabil cuprins În zonele bucşelor 
de cuplare. Se poate remarca faptul 
că cele două ţevi care formează ele
mentele axului, 1 şi 4 (ţeavă de 3/4 
ţOli), se articulează cu ajutorul buc
şei stelate 3 şi al ştifturilor de cu
plare 2. Acest tip de cuplare permite 
montarea simplă a unui ax cu lungi
mea mare, compensînd eventualele 
abateri de la axialitate. Articularea 
axului este necesară şi pentru a'pu
tea descărca o parte din greutatea 
acestuia la nivelul articulaţiilor co
loanei pilonului. Ansamblul cuplaju
lui este prezentat În figura 13. În 
această figură elementele de ax 1 şi 
8, cuplate prin bucşa 3, sînt ghidate 
de rulmentul radial axial 5, menţinut 
În coloana 7 de gulerul 6, sudat În 
aceasta. De coloana inferioară 7 se 
sudează bucşa de cuplare şi susţi
nere 4 cu urechile de fixare 9. 
Bucşa este filetată În partea supe
rioară astfel Încît coloana superioară 
a pitonului 2 să se Înfi!eteze. 

In figura 14 este prezentat siste
mul lagărului inferior. Axul tubular 1 
se termină cu un dop strunjit, 7, 
care se sprijină pe elementul inferior 
4 cu ajutorul bilei de rulment 8. Ele
mentul inferior este de că
maşa 2 şl Încastrat 
de beton. In interiorul cămăşii se 
troduce elementul 
care se sprijină rlllmj:!ntili 
ghidare, 6. Intregul 

1 

5, 7 

O "-

" 
3 
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tejat de cămaşa 5 fixată 
bul.ar. 

Ieşirea axului 
inferioare este ,., .. <~.,.",.nt·"t':; 
15. Axul 1 este ghidat de 
radial 4 În coloana 
mentul fiind un 
fiI~tat 3, strins pe coloană. 

Intinderea este realizată 
cu ajutorul A!I"'m,::.nl·""I'"h'" 

din figura 16. Acestea 
din două pi uliţe sudate 
ajutorul unor bare 
două mete se realizează 
unul spre stînga şi celălalt spre 
dreapta. 

În 17 detaliat sistemul 
de ai coloanei. Axul 1 este cu-
plat cu 2 bucşa ghidarea 
fiind realizată radial 7. 
Elementele coloanei sint fixate simi-
lar cu de cuplare .şi 

de bază 6. In 
sudate 

realizate din 

",,,,,"'mlh!! ... ,,, a construcţiei 
succesiunea sa 

• 

1982. Cablurile de 
coră se realizează din 13 fire 

mm diametru, torsadate 
ele. 

Se intind ancorele 
tele de intindere, \I<,,,"ifi""nrl 

ţie verticalitatea coloanei. 
9. Se introduce elementul 

tubular, al/Înd 

mai sus. 
. După lansarea ultimului 

son ai axului tubular se I/a trece 
asamblarea complexului eolian, 
reprezintă operaţia mai 

că se execută la 
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Elementul -autoturismelor care 
atrage atenţia cel mai puţin din 
punct de vedere tehnic este carose
ria. Aproape fără excepţie, În urma 
unei coliziuni sau după depăşirea 
violentă a unui obstacol - fie proe
minenţă, fie groapă -, păgubaşii 
examinează atent doar eventualele 
urmări asupra roţilor, suspensie;, frÎ
nelor sau a elementelor de prindere 
a roţilor la caroserie; acesteia din 
urmă i se acordă atenţie de obicei, 
numai sub raport estetic şi mai ales 
În ocaziile cînd vehiculul Îsi schimbă 
proprietarul. Evident că o astfel 'de 
optică este greşită deoarece mici 
defarmaţiuni ale caroseriei portante 
(soluţia constructivă cea mai răspîn
dită În fabricaţia autoturismelor de 
clasă mică şi mijlocie) poate avea 
grave consecinţe asupra Întregii 
structuri a vehiculului, influenţînd ti
nuta sa de drum şi uzura unora din 
subansamblurile sale ca: roţi, frîne, 
amortizoare, elementele direcţiei ş.a. 
Pe lîngă toate acestea, o caroserie 
cu imperceptibile imperfecţiuni geo
metrice Îşi poate pierde etanşeitatea 
la praf şi apă şi, În plus, devine zgo
motoasă. 

Iată de ce mai ales atunci cînd se 
achiziţionează un autoturism de 
ocazie sau în urma unui tratament 
mai violent al propriei maşini, caro
seria acestuia trebuie să fie supusă 
unei atente examinari. 

Practica a arătat că cele mai frec
vente deformări ale caroseriiior sînt: 
Indoirea( planşeului (sau a longeroa
nelor). deplasarea laterală, strivi rea 
sau deformarea În paralelogram. În 
toate cazurile, alinierea corectă a 

Măsurarea' geometriei ele
mentelor de caroserie 

a. Orizontalitatea si vertica
litatea stîlpilor uşii din faţă şi 
ale pedalierului. 

b. Orizontalitatea si vertica
litatea stîlpului central. 

c. Orizontalitatea si vertica
litatea stîlpului uşii 'din spate 
(cînd există). 

d. Orizontalitatea si vertica
litatea suportului 'uşii din 
spate. 

e. Diagonala stîlpilor usilor 
din faţă. ' 

1. Diagonala stîlpilor uşilor 
din spate (cînd există). 

g. Diagonala stîlpilor cen
trali. 

h. Diagonala suportului usii 
din spate. ' 

i. Deschiderea uşii din faţă. 
j. Deschiderea uşii din 

spate. 
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roţilor este deteriorată şi imposibil 
de restabilit prin mijloacele de reglaj 
normale. 

Îndoirea planşeului se produce În 
urma unei coliziuni frontale sau 
posterioare şi conduce la Îndoirea 
longeroanelor fie· În zona pedalieru
lui - dacă ciocnirea a fost frontală 
-, fie către puntea din spate -
dacă cofiziunea a fost posterioară. 
la inspecţia vizuală a unei astfel de 
maşini se observă umflături laterale 
ale longeroanelor, precum şi pliuri 
pe suprafeţele superioară şi infe-
rioară. . 

Deplasarea laterală se p'roduce 
CÎnd una sau ambele secţiuni ale 
maşinii au fost împinse lateral, În 
oricare zonă pe lungimea caroseriei. 

Strivirea, urmare a unor şocuri 
foarte puternice, provoacă, de cele 
mai multe ori, deformarea accentu
ată a longeroanelor În imediata veci
nătate a traversei anterioare (în faţa 
sau spatele ei) sau deasupra ampla
sării punţii din spate. Şocul produce 
modificarea lungimii longeronului 
respectiv, iar urmele sale sînt obser-

vabile prin pliurile formate pe longe
ron În vecinătatea traverse; din faţă 
sau, la coliziunile din spate, prin 
pliurile formate pe longeron deasu
pra punţii posterioare. 

Deformarea În paralelogram nu 
modifică lungimea longeroanelor, ci 
provoacă 'Inumai deplasarea longitu
dinală relativă Între eie. Defectul se 
produce, de obicei, În cazul În care 
vehiculul este lovit Într-unul din col
ţuri, longitudinal. 

Foarte rar, abaterile geometriei 
caroseriei se observă cu ochiul liber 
şi mai ales la prima vedere. Bineîn
ţeles că urmele lăsate de reparaţiile 
caroseriei, mai ales În părţile din 
faţă şi spate ale acesteia ori la col
ţuri, trebuie să constituie un semnal 
de alarmă, atunci cînd se cumpără o 
maşină veche. 

Cea mai simplă metodă de verifi
care este arhicunoscutul procedeu 
al măsurării diagonalelor roţilor. 
Aproape fără excepţie - sau cu 
foarte rare excepţii - diagonalele 
0 1 şi O2 (fig. 1 a) ale roţilor unei 
maşini lovite nu sînt egale; şi chiar 
dacă rămîn egale În urma cOliziunii, 
ele se abat de la valorile nominale 

Măsurarea diagonalelor 

a. Modificarea geo
metriei părţii inferioa
re a structurii mas inii 
face ca diagonalele 0 1 
şi O2 să nu mai fie 
egale. 

b. In cazul deplasării 
egale a rQţilor uneia 
dintre punţi, diagona
lele sînt egale Între ele, 
dar nu-şi mai păs
trează lungimea ini
ţială. 

Vi~. 1 b). 
Măsurarea se face plasînd 

mobiiul pe o suprafaţă plană 
tală şi însemnînd cu o crată verti
cala axului roţilor cît mai aproape 
de anvelopă, dar la aceeaşi disJanţă 
de aceasta pentru toate roţile .• I nde
părtînd apoi automobilul, se pot mă
sura lungimile celor dou~ diagonale, 
care, În caz de egalitate, este bine 
să fie comparate cu datele con'stwc
torului. Această din urmă măsură 
devine obligatorie pentru unele 
hicule (cum este "Renault"-16) 
care geometria roţilor este asigurată 
În condiţiile inegalităţii celor două 
diagonale. 

Este mult mai greu să se stabi
lească urmările coliziunilor sau răs
turnărilor asupra restului caroseriei. 
Pentru a stabili importanţa, locul şi 
tipul deformărilor, se procedează la 
măsurarea fiecărui element al caro
seriei în ordinea şi locurile indicate 
În figura 2. Rezultatele se compara 
fie cu datele uzinei 
fie cu cele obţinute pe un 
despre care există certitudinea ca 
este perfect geometric. 

a 
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(URMARE DiN NR. TRECUT) 

BO - S euro, siliciu, putere, FI, 
BlC 

BOX, BOY - Idem, uz industrial 
BF S euro, siliciu, mică putere, 

HF, Ble 
BFR, BFS, 8FT -- Idem, uz indus

trial 
~ BFV, BFW, BFX, BFY - Idem 
BlX, BPX - S euro, siliciu, putere, 

HF, uz industrial 
Bl Y, BPY - S euro, siliciu, foto

tranzistor 
BSS, BSV, BSX - S euro, siliciu, 

mică putere, comutaţie, uz indus
trial 

BT - S euro, tiristor cu siliciu, de 
putere, BlC -

BTW, BTY - Idem, uz industrial 
BU - S euro, siliciu, putere, comu

taţie, BlC 
BUY - Idem, uz industrial 
MA - Motorola, germaniu, mică pu

tere, capsulă metalică 
MD - Motorola, tranzistoare multi

ple 
MF -:- Motorola, siliciu, mică putere, 
capsulă metalică 

MFE - Motorola, siliciu, TEC, 
capsulă metalică 

MHO - Motorola, 4 tranzistoare pe 
"chip", capsulă meta!ică 

MJ - Motorola, siliciu, putere, 
capsulă metalică 

MJC - Motorola, siliciu, putere "flip 
chip" 

MJE Motorola, siliciu,putere, 
capsulă plastic 

MM - Motorpla, semnal mic, mica 
putere, RF, capsula metalica 

MMCF - Motorola, siliciu "flip chip" 
MMCM - Motoro!a, siliciu, semnal 
mic, ceramic 
MMCS - Motorola, siliciu, semna! 
m.ic "f!ip-chip" 
MMF Motorola, siliciu TEC 
MP Motorola, germaniu, de pu-
tere, capsulă metalică 
MPF - Motorola, TEC, capsulă 
pla$tic 
MPM - Motorola, siliciu, semnal 
mic, plastic 
MPS Motoro!a, semnal mic, plas-
tic 
MPU - Motorola, TUJ program abil 
MU - Motorola, TUJ 
MO - Motoro!a, tranzistoare cva
drup!e sau multiple 
MRF - Motorola, RF şi microunde 
TH, TN, T~ TPS, Ta. SP, NN. PG 

Sprague Electric TF, XA, X8. XC 
- Siemens 
SFT - Sescosem 
SSD - Solid State Oevices 
ST - Transitron 
STC, STT -- Silicon Transistor 
TK, TS - IŢT 
TR, TRL. TRM, TRS, TRSP - In
dustra 
U - Si!iconix 
2DT, 2M, 2T. ZTX - Ferranti 
K, KD. KR - KMC 
KS, KSD. KSP - Kerton 
LOA, lDF, LDS - Mu!lard 
MHM, MHT Honeywel! (Solitron) 
NKT, V - Newmarket - SGS 
PET Plulco 
MT, MP8 -Microelectronics 
NS - National 
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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lor ciimei, în celelalte 
Iarna, umiditatea scade 
temelor de compensare 
tificÎnd folosirea 
artificiale (evaporare sau pulveri
zare). creşterea umidităţii 

intensificarea preci-
utilizarea uscătoa-

pentru 
aparat ",lo,I"t .. r.ni,.. co-

mande automat de hidro-
statare a aerului, umidita-
tea relativă a din Încăpere 
la procentul dorit, limitele de 
20 şi 95%, cu de 1,5%. 

Aparatul se ..,Ii, ...... ,..,,"'+, .... "'~,;; de la re-
aua el rica de ilum nat 

V-50 fiind practic insensi-
la variaţii 20% ale tensiunii de 

alimentare. 
Din schema eie,ctrică prezentată 

1 rezultă că instalaţia este 
din traductorul hidroelec

(fig. 2), releul electronic reali-

TE 
Z. IANCU 

zat cu tranzistoarele T1, T2 şi T3, co
mutatorul regimului de lucru; K2' 
circuitul de comandă, realizat cu 
tranzistoarele T4 şi T5, elementul de 
execuţie a comenzilor (tiristoru! 
Th.1) şi blocul de alimentare, În 
componenţa căruia intrătransfor
matorul Tr.1, elementele redresoare 
P2 şi 0 3, condensatoarele de filtraj 
al tensiunii redresate şi lămpile de 
semnalizare L 1 şi L2. 

Traductoru! hidroelectric, 'V (fig. 
2), seva confecţiona din sticlotexto
lit placat cu cupru. Porţiunea hasu
rată reprezintă folia de cupru neco
rodată. 

Electrozii de cupru (argintaţi) se 
vor acoperi cu ,soluţie de clorură de 
sodiu, după care se Iasă să. se 
usuce. Traductorul uscat prezintă 
rezistenţa electrică de 120 kn cînd 
umiditatea mediului este de 20%. 
Creşterea' umidităţii- aerului pînă la 
55% determină scăderea rezistenţei 
electrice a traductorului la circa 
30 kn. Rezistenţa electrică a tra
ductorului se reduce la 14 kn cînd 
umiditatea relativă a mediului atinge 
valoarea de 94%~ 

60 

De colectorul tranzistorului T3 sînt 
conectate alternativ, prin interme
diul comutatorului K2' bazele tran
zistoarelor T4 sau T5 . Tranzistorul T3 
fiind deschis, tranzistorul care îl ur
mează prin K2 va fi Închis. Dacă 
acesta este T5, Închis va fi şi tiristo
rul. Rezistenţa electrică mare dintre 
anodul 'şi catodul tirlstorului se re
flectă pe cealaltă di,.agonală a punţii 
redresoare P1, Înseriată cu sarcina, 
care nu va funcţiona. Arde lampa L1 
indicînd conectarea aparatului la re
ţeaua electrică. 

Reducerea rezistenţei traductoru
lui determinată de cresterea umidi
tăţii mediului permite aplicarea unei 
tensiuni negative pe baza tranzisto
rului T1, În raport cu emitorul, des
chizÎndu-1. Se Închid franzistoarele 
T2 şi T3 şi se deschide T5 . Comuta
torul K2 fiind În poziţia NI, baza 
tranzistorului T4 nu este conectată 
În circuitul de comandă. 

Deschiderea tranzistorului T5 de
termină inversarea stării tiristorului, 
care, deschizîndu-se, conectează 
sarcina (în cazul considerat un us
cător) la reţeaua electrică. Se 
aprinde şi lampa L2' indicînd că sar
cina a fost conectată. 

Uscătorul reduce umiditatea me
diului pînă la limita fixată pe cadra-

NI 

@>NO 

nul gradat al potenţiometrului Ro. 
Creşterea rezistenţei traductorului 
provoacă Închiderea tranzistorului 
T1, aducînd releul electronic În sta
rea iniţială. Tiristorul se închide, În
trerupînd uscătorul. 

Atunci cînd comutatorul K2 se află 
În poziţia ND, la colectorul tranzis
torului T3 este conectată baza tran
zistorului T4 , care apare intercalat 
Între T3 şi T5 , inversÎnd starea tiris
toruiui. Cînd umiditatea mediului În 
care se află traductorul este mai 
mică decît cea limitată de potenţio
metrul Ro, tiristorul este deschis, ac
ţionîndun umidificator. 

Poziţia comutatorului K2 se stabi
leşte în funcţie de natura încăperii. 
Pentru medii cu tendinţă umidifică 
ascendentă, unde sînt necesare us
cătoare, K2 va fi În poziţia NI, iar 
pentru medii uscate se va folosi 
pentru K2 poziţia ND. 

Amatorii care doresc să actioneze 
~ompensatoare care necesită 'un cu
rent mai mare de 1A pot Înlocui ti
ristorul şi puntea redresoare P1 cu 
altele care suportă curenţul dorit. 
De exemplu, pentru curent maxÎm 
de 3A se vor monta tiristorul T3N4 
şi puntea redresoare 3PM4. 

Lampa L 2 arde CÎnd tiristorul este 
deschis. La nevoie poate fi Înlocuită 

7 

Cît timp raportul Între rezistenţa 
traductorului şi va!oarearezistenţei 
pe care o reprezintă potenţiometrul 
Ro se menţine astfel Încît baza tran
zistorului T1 să fie polarizată cu o 
tensiune pozitivă În raport cu emito
rul, tranzistorul T1 este închis, iar 
tranzistoarele T2 şi T3 sînt deschise, ~--~--------------------~~------------------~~ 

Re-470Q 

TI 

SPRE SARe NĂ ""220V 
b-____ ~ ~--------------------~ 

"""220 V 

L1 
6,3V 
O,3A 

cu o rezistenţă de 220 [1/0,5 W. 
Transformatorul Tr. 1 se va realiza 

pe un miez din tole de tip E + 110, 
~u grosimea pachetului de 20 mm. 
I nfăşurarea I conţine 3300 de spire 
conductor de cupru emailat 0 0,10 
mm, înfăşurarea a II-a are 90 de 
spire, conductor similar 0 0,4 mm şi 
a III-a - 300 de spire cupru emallat 
o 0,4 mm. 

Toate componentele se montează 
pe o bucată de textolit sau pertinax 
placat cu cupru, care se introduce, 
prin partea dorsală, În carcasa apa
raţului (fig. 3). 

I ntrerupătorul K1 este comutator 
de game. Pentru domeniul umidităţi
lor reduse (20 -:-- 55%), K1 este în
chis, scurtcircuitînd traductorul ""2' 
K1 rămîne deschis pentru domeniul 
umidităţilor ridicate (50 -:-- 95%) , 
permiţînd înserierea traductoarelor 
'l'1 şi 'V2• 

Traductoarele se instalează pe pe
reţi, la înălţime, In poziţie verticală 
şi În site de material plastic. 

Inscripţionarea scai ei potenţiome
trului Ro În raport cu indicaţiile unui 
psihrometru industrial este cea mai 
precisă metodă de etalonare. 
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poate utilizat În labora
penf~u a obţine timpi de 

expunere precIs repetabili pentru 
de mărit. Durata temporiză

este cuprinsă În două game: 
s, reglabilă din 0,1 În 0,1 s, 
S, reglabilă din secundă În 

este compusă din două 
numărătoare CDS 490, conectate În 
cascadă pentru a realiza numărarea 
pînă la 99, un oscilator realizat cu 

P3> P4 şi piesele aferente, 
un prin 10 realizat cu un cir
cuit COS 490 si un circuit de co
mandă format dintr-un circuit bista
bll R-S (1/2 COS 476), butonul 
START şi inversoarele 13. 14• /5' Co
manda becului aparatului de mărit o 

releul REL de 24 V/24 
care are montat În paralel pe 

r-",~t",,~tcllo sale un întrerupător K4 
(acesta permite aprinderea becului 
independent de temporizator). 

Aparatul funcţionează astfel: la 
comanda dată prin butonul START 
circuitului R-S, ies irea Q a acestuia 
trece În starea logică t se validează 
astfel poarta P2 care· permite fu nc
ţiof,larea oscilatorului şi poarta P1 
care permite impulsurilor divizate de 
circuitul COS 49U (sau provenite di
rect din oscilator) să treacă spre nu
mărător. De asemenea se vor ac-

releu! REL şi intrările de rese-
ale celor două numărătoare vor 

trece în starea "O", permiţînd aces
tora să numere impulsurile primite. 
La coincidenţa dintre numărul de 
impulsuri aflat În cele două numără
toare şi cel fixat cu comutatoarele 
K1 şi K2• ieşirile inversoarelor 15 
vor trece 1 n starea 1, iar 13 

va comanda revenirea bistabilului În 
starea les irea Q a acestuia 
va trece . "O", blocînd astfel 

P1 P2, releul REL se va 
asemenea, numărătoa-

CONSTANTIN MIHAL.AeHE În starea "O" de că-

l' START 

1 60135 

1mH 

ArEB111llB 
1 n prezentul montaj, cele patru 

porţi ale circuitului integrat CD 4001 
(CMOS cu patru porţi triger
-Schmitt inversoare) formează 
două multivibratoare În contratimp 
si care furnizează un semnal ce 
creşte şi descreşte repetat În frec
venţă. Prin tranzistoarele T1 şi T2 

semnal se amplifică pînă de
asemănător celui scos de masi-

nile de poliţie din filme. ' 
Dacă În loc de un difuzor obis nuit 

folosim un difuzor cu compresie, 

M. VRiNCEANU 

sunetul este şi mai puternic. Este 
natural că o asemenea sirenă nu 
poate fi montată pe un autoturism 
- fie el si al unui electronist amator 
-, însă' este deosebit de utilă ca 
avertizor sonor În insta!aţii staţio
nare. 

Consumul montajului fiind relativ 
mic, alimentarea se poate face -
lipsa unui alimentator de le reţea -
şi de la opt baterii de cîte 1,5 V 
montate În serie. 

r-----------~------------~--------~·--o+12V 

4 . ..16fL 

(1 

de orice 
r-nnrlllT'<J de a avea con-

curentului 
consumat de bec, sursa de ten
siune să fie dimensionată corespun-

CD8406 

r, + P2+ P3+ P4 - (OB 
• 

zător. De asemenea, atunci cînd cu~ 
rentul consumat de 
40 inversorul de 

--0 +zov 

So 

vvt1 
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În tehnica fotografică modernă se 
folosesc filtre speciale, gri, colorate, 
pentru întreg cîmpul imagine sau 
doar parţiale, filtre care În marea 
majoritate a cazurilor sînt de formă 
pătrată. Dimensiunea standardizată 
este de 75 x 75 mm sau 76 x 76 mm 
pentru cele produse. după sistemul 
englez de- măsură. Aceste fiitre, nu
'mite deseori filtre de creaţie, sînt 
realizate din stîclă, masă plastică, 
gelatină. Pentru utilizarea lor la di
mensiunile iniţiale propunem citito
rilor realizarea unui portfiltru pentru 
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aparatul fotografic. 
Portfiltrul permite introducerea a 

cel mult trei filtre pătrate şi a unui 
filtru rotund de construcţie normală. 
Filtrele pot fi rotite faţă de axa op
tică a obiectivului. 

Construcţia comportă un număr 
redus de componente, dar acestea 

trebuie realizate Într-un atelier me
canic de precizie. De aceea reco
mandăm În primul rînd construirea· 
portfiltrului cercurilor de specialitate 
de pe lîngă întreprinderi. Fotoama
torii pot apela individual la serviciile 
unei cooperative cu profil de prelu
crări mecanice prin aşchiere. 

Ansamblul dJn figura 1 redă port
filtrul montat pe un aparat fotografic 
monoreflex. Inelul 1 se montează pe 
filetul frontal al obiectivul ui, filet 
destinat filtrelor. EI prezintă o cir
cumferinţă exterioară prevăzută cu 
un canal, circumferinţă pe care se 
poate roti placa ,,3", asigurată con
tra desfacerii cu ştiftul filetat special 
,,2". Inelul are un filet interior de 
aceeasi mărime cu cel al obiectivu
lui, astfei Încît sa se poată monta un 
filtru normal. Pe placa ,,3" se află 
două ghiduri laterale ,,4", prevăzute 
cu cîte trei canale. Prinderea ghidu
rilor pe placă se face cu patru şuru
buri M3 cu cap cilindric sau înecat, 
.,5". Asigurarea filtrelor contra căde
rii se face cu plăcuţa ,,6", montată 
c~, un şurub M3 cu cap cilindric, 
,,7 . 

Placa este teşită pe laterale În 
partea inferioară, astfel Încît să se 
po~tă întinge filtrul cu mîna (even-

filtru 

5 

6 

tual se poate renunţa la aceste teşi
turi). Ghidurile ,,4" se ajustează. la 
forma plăcii după montare (sau se 
Iasă la dimensiunea nominală). 
Dacă filtrele folosite sînt su~ţiri, 

se introduc şase arcuri lame(!are 
presoare, ,,8", din tablă arc de 
0,15-0,2 mm.Prin practicarea unei 
fante transversale În ghiduri (largă 
de 0,5-1 mm) se realizează un 
punct de prindere a capului arcuri
lor care se asigură cu răşină epoxi
dică. Prezentarea arcurilo!:. s-a făcut 
În desenul de execuţie aghidurilor. 

Piesele se execută din dural (cu 
excepţia şuruburilor) şi se eloxează 
negru mat. Desenele de execuţie 
sînt date În figurile 2, 3, 4, 5, 6. 

Diametrul nominal al filtrelor ine
lului ,,1" (fig. 2), respectiv cota "a", 
se va trece p~ desen măsurîndu-i pe 
obiectiv. Dimensiunile din schiţă 
permit atingerea filetului maximal de 
M59 x 0,5. 

Ştiftul ,,2" se va ajusta astfel Încît 
să permită roti rea plăcii ,,3" faţă de 
inelul ,,1". 

Prin realizarea mai multor inele, 
portfiltrul poate fi folosit pe diverse 
obiective. Se va verifica cu atenţie 
dimensiunea filetului de prindere 

2 3\1 
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FACTORI DE MODIFICAR 
A EXPUNERII 

Folosirea unor accesorii de genul 
filtrelor şi inelelor de prelungire 
duce la creşter.ea expunerii. De re
gulă, pe montura respectivelor acce
sorii se notează factorul de prelun
gire a expunerii, urmînd ca la foto
grafiere să se modifice timpul de ex
punere sau deschiderea diafragmei 
cu un număr corespunzător de 
trepte. Aparatele fotografice cu mă
surare interioară a luminii ţin auto
mat cont de factorii de modificare a 
expunerii. Pentru aparatele totogra
fice normale se va modifica timpul 
de expunere sau diafragma, iar pen-

Scăderea 

tru cele prevăz8te cu sisteme de 
măsurare neinterioară a luminii se 
m~difică sensibilitatea introdusă În 
calculatorul de expunere. 

Tabelul dat În continuare este un 
ghid simplu şi eficient pentru modi
ficarea expunerii În condiţiile folosi
rii unor accesorii ce implică prelun
girea acesteia. 

Pentru valorile neîntregi fracţia de 
0,5 se obţine numai prin deschide
rea diafragmei. Valorile întregi se 
obţin prin modificarea timpului de 
expunere sau a diafragmei cu nu
mărul respectiv de trepte. 

Factor de 00-
Factor de Scăderea echivalentă de Trepte de rectare a nu-
prelungire expunerii mărului direc-sensibilitate expunere 

tor pentru blitz 

1,5 X - 0,5 - 2 0,5 :'~ 2 X - 1 - 3 1 ~ , 
3 X - 1,5 - 5 1,5 :' ) 
4X - 2 - 6 2 ~, .) 

6 X - 2,5 - 8 2,5 .i 

8 X - 3 - 9 3 

În curînd va apăreaAlmanahul Tehnium '83, cuprinzînd uh bogat mate
rial informativ pentru constructorii amatori: montaje pentru radio ama
tori, automatizări, .fototehnică, tehnici HI-FI, surse de energie, instru
lŢlente de măsură, scheme ale unor radioreceptoareşi casetofoane, diver
tIsment etc. 

," Totodată, anunţăm pe cititorii noştri că revista ,,Tehnium" 
pînă la sfîrşitul anului 1982 un supliment tematic dedicat mOIJell:smll!UI. 



Cu ajutorul acestui analizor se pot 
elimina dominantele de culoare care 

pe întregul negativ (de ,ex}~m
din developare sau fabricaţie), 
nu si dominantele apărute pe 

fiecare diseu În parte datorită gre
selilor de' fotografiere. Partea elec
tronică reprezintă un amplificator 
diferential de curent continuu cu 
două tranzistoare (cu f3 de ordinu! 
sutelor), care amplific,ă ~emf'\alul~a~ 
de o celulă fotoelectnca (obtenablla 
de la un exponometru fotografic), 

trebuie să fie cît mai sensÎ
si În acelasi timp să fie sensibilă 

mod egal la 'întreg spectru! vizibil. 
Indicatia se citeste pe un mlcroam
permetru de 40 MA (preferabil cu "O" 
la mijloc). 

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

Se luminează celula cu lumină 
albă si se interpun Între sursa de lu
mină 'si celulă, pe rînd, filtre de den
sităţi egale (100%) din cele trei c.u
!ori fundamentale (galben, purpuriu, 
verde-albastru). Dacă lumina este 

iar ce!ula are sensibilitatea 
În tot spectrul vizibil, se 

'vor citi la instrument trei deviaţii 
Asezăm deasupra celulei ne
color pe care dorim să-I ana-

si care are o dominantă oare
care. 'Interpunem acum, pe r~~d: 
cele trei filtre G, P, V-A de densltaţ! 
egale şi vomco~stat? că indi?aţiJle 
aparatului de masura nu mal sint 

deoarece dominanta negati-
inegal lumina de diferite 

culori. deasupra negativului 
filtre de corectie pTnă obţinem iarăşi 
indicaţii egale' atunci cînd interpu
nem rînd filtrele G, P, V-A egale. 

de corecţie aflate deasupra 
negativului reprezintă culoarea com

dominantei negativului 
împreună cu comple-

mentara dau un neutru care ab-
soarbe egal de .unde şi indi-

egale la aparat). 
că avem un negativ 

după care am obţinut 
deteminînd filtrajul la 

de mărit prin probe (me
clasică). Determinăm cu anali
culoarea complementară do

m",Q/"lt",j acestui negativ pe care îl 
considerăm ca etalon. Prin compa
ratie cu acest film negativ etalon 
vo'm putea determina filtrajul real !a 
orice alt negativ, Exemplu. La filmul 

am determinat prin probe fiI
la mărire 00.40.60, iar cu ana

lizoru! o complementară a dominan
tei 00.70.50. 

la filmul nou determinăm o com
ementară a dominantei de 

diferenta Între cele două 
rezultate obţinute cu analizorul: 

film nou 00.80.70 
film etalon QQ-,_:~Q_~~_ 

00.10.20 

astfel obtinutăo adă
la cu care am obţinu~ 
corecte după filmul etalon ŞI 

filtrele trebuie intro-

~~A220 
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duse În aparatul de mărit p~ntru a 
obtine măriri corecte dupa noul 
film: 

filtraj film etalon 00.40.60 
diferenţă analizor 00.1~~_ 

00,50.80 

REALIZAREA PRACTICĂ 

Se realizează mai Întîi amplificato
rul diferenţial din figura 1. Cupo
tenţiometrul de 1,5 kO la valoarea 
maximă se reglează potenţiometrul 
semireglabil de 75 k_O astfel ca ten,:
siunile pe cele doua colectoar~ sa 
fie egale (microampermetrul sa nu 
indice nimic) atunci cînd celula este 
acoperită. Potenţiometrul de 1,5 kn 
trebuie să poată fi acţionat din afara 
carcasei montajului pentru a aduce 
acul la "O" CÎnd celula este luminată. 

Carcasa montajului va fi prevăzută 
cu o fantă sub care se va monta (în 
interior) celula. Fanta nu va fi mai 
mare decît celula sau decît filmul fo
tografic. Deasupra fantei se va 
monta pe un suport sursa de lu
mină, adică un bec obişnuit de 100 
W. În interiorul carcase!, între celulă 
si fantă se va monta pe nişte ghi
Claje un 'suport cu filtrele G, P şi V-A 
(toate 100%). Suportul va culisa pe 
ghidaje, fiind acţionat din_ exterior, 
astfel ÎnCÎt cele trei filtre sa acopere 
pe rînd celula. Filtrele trebuie să 
acopere complet celula, să nu ai~ă 
spaţii Între ele, să nu .se supr~puna. 
După cum am menţIonat deja, ce

lula trebuie să fie sensibilă În mod 
egal la toate culorile. Acest lucru se 
realizează practic cu ajutorul unor 
filtre de echilibrare care se mon
tează fix deasupra celulei. Aceste 
filtre se determină experimental ast
fel ca, la interpunerea succesivă ~ 
celor trei filtre de pe suportul cull
sant, poziţia acu.lui să nu se modi
fice (celula fiind luminată cu becul 
de 100W). Pentru o celulă de expo
nometru "Leningrad" am obţinut fil
trele de echilibrare 200% P + 200% 
V-A. Aceste filtre, cît şi cele mobile, 
provin de la un fl!tru mozaic. D~tal!
i!e construcţiei Sint prezentate In fi
gura 2. 

Deoarece fluctuaţiile tensiunii de 
retea produc fluctuaţii de flux lumi
nos care deranjează operaţia de 
analiză a cu!orilor, se recomandă fo
losirea unui stabilizator de tensiune. 
Schema unui stabilizator simplu, cu 
performanţe bu ne, pe c~re a.m expe
rimentat-o, este cea dm figura 3. 
Elementele sînt calculate pentru un 
bec de 100 W. Rezistenţa R de 10 n 
se reglează astfel ca la born~le ~e: 
cului să avem 230 V (aceasta mica 
supravoltare face lum!na m~i al~ă). 
Stabilizatorul poate fi folosit ŞI la 
aparatul de mărit, dacă are bec de 
100 W. 

ETALONAREA 

Se alege un film color bine expus 
(cu exponomet!ul) În c0!1diţii de ilu
minare normala naturala ŞI develo~ 
pat În condiţii standard, care va fi 
filmul etalon. E?e execută du pă el, 

----
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~y 

" 

~ FILM 

CARCASA 

prin probe, o mărire care redă culo
rile cît se poate de corect. Develo
parea hîrtiei se face În condiţii stan
dard (timpi, temperatură etc.) care 
vor fi menţinute totdeauna În labo
rator. 

Se determină cu analizorul com
plementara dominantei filmului eta
lon. Pentru aC,easta se foloseşte un 
capăt neexpus al filmului, deoarece 
dominanta acestui capăt este domi
nanta suprapusă peste întreg filmul. 
Suprafaţa clişeelor nu poate fi folo
sită deoarece reprezintă obiecte co
lorate divers, 
Capătul filmului se aşază pe fanta 

analizorului cu becul aprins şi se in
terpun succesiv cele trei filtre mo
bile. Indicaţiile aparatului de măsură 
vor fi diferite. Deasupra filmului vom 
pune filtre de corecţie (care se pun 
la aparatul de mărit) pînă CÎnd acul 
aparatului nu se mai mişcă !a inter
punerea succesivă a celor trei filtre 
mobile, Alegerea filtrelor de corecţie 
se va face ţinînd seama de regulile 
generale de filtraj. De exemplu, 
dacă la interpunerea filtrului mobil 
galben s-a obţinut cea mai mi?ă de
viaţie dintre cele trei, atunCi vom 
mări intensitatea filtrului de corecţie 
galben, iar dacă indicaţia este cea 
mai mare, vom micşora filtrul de co
rectie galben ,Odem pentru P şi 
V-A). Cînd acul rămîne nemişcat !a 
trecerea filtrelor mobile, filtrele de 
corecţie de deasupra filmului şi fa~
tei reprezintă complementara doml
nantei fiimului etalon. Reţinem 
această valoare împreună cu valoa
rea filtrajului la mărire ca fiind mă
rimi etalon. Desigur, filtrajul astfel 
determinat va conţ ine maximum 

FILTRE CORECTJE 

două din cele trei culori de filtrare 
(G, P, V-A). ' 

MODUL DE UTILIZARE 

Pentru a determina filtrajul la mă
rire pentru un film oarecare, stabi
lim cu analizorul valoarea comple
mentarei dominantei folosind ace
Iasi procedeu expus mai sus pentru 
filmul etalon. Comparînd valoarea 
astfel determinată cu valorile cunos
cute pentru filmul etalon, aflăm fil
trajul pentru noul film (Ia fel ca În 
exemplul de la "principiul de func
ţionare"), şi anume: 
diferentă analizor = complementara 
dominantei filmului nou - comple
mentara dominantei filmului etalon; 
filtraj real mărire film, nou := filtr~j 
mărire film etalon + diferenţa ,anali
zor. 

La măririle după nou! film, condi
tiile de laborator vor fi aceleaşi care 
au fost la executarea măririlor după 
filmul etalon. Dacă se schimbă hîr
tia, se va schimba filtrajul conform 
cifrelor indicate pe pas-het. 
Dacă negativele au fost expuse 

corect, analizorul propus dă satis
facţie deplină. , _ 

Desi metoda nu este foarte rapida 
(5-1'0 minute pen~ru un fi,lm)" ia~ 
precizia de determinare a flltraJulul 
este de 10%, aparatul este totuşi 
foarte potrivit nevoilor şi posibilităţi
lor fotoamatorilor, avînd În vedere şi 
faptul că necesită mai mult cunoş
tinţe de fotografie color şi mai puţin 
de electronica. 
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Se comută apoi K1 pe poziţiile 250, 
50, 10, 1 si se reglează potenţiome
trele Pl' P2. P3, P4 aşa Încît acul in-
strumentului I să indice diviziuni co
respunzătoare, respectiv, tensiunilor 
de 220 Vef, 10 Vefl 1 Veto 

Se continuă apoi conectînd Între 
borna ,,==." şi masă o tensiune conti
nuă de 1 V şi cu K1 pe poziţia 1, iar 
K2 pe poziţia ,,=" se reglează P6 aşa 
încît acul instrumentului I să arate 
cap de scală. 

Fără microîntrerupătorul K3 pe 
poziţia normal închis, voltmetrul 
funcţionează fără memorie. 

Se va folosi pentru alimentare o 
sursă dublă de ± 12 V, de preferinţă 
stabilizată. 

DETALII CONSTRUCTIVE 

Schema se realizează pe cablajul 
imprimat din figura 2 şi se introduce 
Într-o catcasă din tablă. Pe panoul 

--E 

frontal se montează întrerupătorul 
de reţea, comutatoarele K1' K2' n'li
croîntrerupătorul K3 şi instrumemu! 
inSiicaţor ':. p~ecum .. şi bornele jde 
masura ,,==. ŞI "OV . i 

Pe panoul din spate găsim caolul 
de alimentare şi siguranţa fuzibilă. 

LISTA DE PIESE 

RI = R2 = 390 kO; R, R 24 kH; 
~ 9,1 kO; RI 1 kO; RI> = RIII 
= RII = RI4 10 kO; Rx == R20 = 6,8 kH; 
R9 := RI2 = RI3 2 kO; RI5 Rli> 
= RI7 = RIs::::: RI,! = 200 O; PI 5. kH: 
P2 10 k.o; P3 := 100 kO; P4 1 MU; 
Ps = Pt> = 10 k.o; P7 = 5 k!l; "CI = 
= 1 000' ,uF/25 V; C2 = 1 ,uF/250 V; 
C3 = 1 ,uF/250 V; OI O2 O) = 
= 1N4148; CI1 = CI2 = ,8A741; TI 
= SC 251; T:~ ROS05S (I.C.C.E.); 
RL 12 V/220 .o, miniatură; I - instru
meht ,CU sensibilitatea 100 ,uAl3 kn 
(I.A.E.M. - Timişoara). 

COSTACHE FI-CREA 

NASA 

+ EO---+-l -E 

Ne 

GO··.G.l o o 
o o D o 

o o 
S o ') 

substrat 

ROS 056 

rE [ 

1 

6. Îmbinare simpIă--la colţ, Se utilizează 
atunci cînd nu avem scule suficiente pen
tru a realiza o altă variantă, dar dorim o 
îmbinare mai soli.dă decît cea prin supra
punere. 

dac se J. mai difiCil.. .,,; "® 
~ ... ~ ~. 
~

' /,.;/ ,/©~, ~< ,,:,, '\ ':0 Este evident că to~te 
utilizează la ~'S;'.' . .... r 4 ". '- ","",_ '_ ~~) utilizate şi pentru 

pu- ~. '\',,\ " \ . "" mari, prin crE'-şterea 

'_ . "- care concură în îmbinare. (M.F,) 

TEHNIUM 



APARAT 
UNIVERSAL 
TIP MB-1 

Serveşte la măsurarea cu renţ ilor şi tensiu ni
lor continue sau alternative, fiind recomandat 
pentru electricieni, radioamatori, laboratoare 
şcolare etc. 

t 
O 

Aparatul se conectează În circuit cu ajutorul 
celor două conductoare cu banane şi fişe' de 
masurare. 

Clasa de precizie este 2,5%, iar lungimea 
scării de cca 50 mm. Căderea internă de ten
siune (pentru 1= şi I~) este de 1-1,4 V, iar re
zistenţa internă (pentru U= şi U~) de 1 kn/V. 

Domeniile de măsurare sînt: 
pentru curenţi (1= şi I~): 1-5-50-500 mA 
pentru tensiuni (U= şi U~): 10-50-250-500 V. 

v 

TIBIAMITRU 
CU SONDA 

TEHNIUM 9/1982 

Pentru informaţii su
plimentare privind pro
dusele I.A.E.M. şi con
diţiile de lIvrare, adre
sati-vă la INTREPRIN
DEREA DE APARATE 
ELECTRICE DE MĂ
SURAT Timişoara, Ca
lea Buziasului nr. 26, 
telefon: 37 707, te!ex: 
43343. 

"IŞOARA 

OHMMETRU 
TIP MB-3 

Este de fapt tot un aparat universal de bu
zunar, care permite măsurarea rezistenţelor, a 
capacităţilor şi a tensiunilor continue. 

Funcţionînd ca ohmmetru, aparatul se ali
mentează de la două baterii tip R6 (de 1,5 V) 
legate În serie, incluse În cutie, iar reglarea 
zeroului se face potenţiomeiric. 

Clasa de precizie este 2,5%, iar lungimea 
scării de cca 50 mm. 

Domeniul de măsurare pentru rezistenţe 
este cuprins Între 5 n şi 2 M n, iar pentru ten
sÎl,mi continue În intervalul 0-15 V. 
Măsurarea capacităţilor, Între 0,5 f.LF şi 

15000 f.LF, se face prin citirea deviaţiei ma
xime. 

....----------4~ II I-o 
11 

)J.F 

v+ 
--------------------------------~O 

Di.ntre ~ele peste 17Q de produse pe care le 
realizeaza 10 prezent Intreprinderea de apa
rate electrice de măsurat Tim~' oara am selec
ţionat pentru dv. cîteva noută i. 

Este vorba, în primul rînd, e asimilarea şi 
introducerea recentă în fabricaţie a aparatelor 
indicatoare ale nivelului de audiofrecvenţă, 
familiare constructorilor amatori sub denumirea 
de VU-metre. După cum se ştie, aceste aparate 
se folosesc la magnetofoane, radiocasetofoane, 
amplificatoare, radioreceptoare etc., pentru in
dicarea nivelului de redare. Performanţele lor 
sînt similare produselor din import, pe care le 
înlocuiesc cu succes. Reamintim că VU-metrele 
sînt de fapt nişte microampermetre sensibile, pe 
care constructorii amatori le pot folosi la reali
zarea diferitelor aparate de măsură. La soflcita
re? beneficiarilor, aparatele pot fi livrate şi ca 
miliampermetre sau ca voltmetre. 
Menţionăm, de asemenea, introducerea În fa

bricaţie a ciocanului de lipit termostatat, care' 
serveşte la efectuarea lipiturilor fine cu cositor 
În industria electronică şi electrotehnică avînd 
eficienţă şi electrosecuritate sporite. Ciocanul 
se alimentează la 24 V 150 Hz, avînd o putere de 
50 W. Sînt preconizate mai multe variante de 
temperatură (260°C, 310°C, 340°C - varianta de 
baza, 400° e), la solicitare. Ciocanul se livrează 
cu 5 vîrfuri de schimb, cu sau fără trans
formator. 

Pentru posesorii de autoturisme "Dacia" 
amintim, printre noutăţi: pan~ul de testare PT-1, 
turometrul-dwellmetru portativ MTD-2, ca şi tu
rometrul de bord MT-2 (În variantele cu monta
rea În panou şi cu montarea pe bord). 
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echiltbrat se aplică 
şi semnalul de la microfon. 

Ieşirea mixerulul echilibrat se 

II Z~k ~ 1~ 
I 1,2k 

470 

CAPACIMITRU 
Cu acest montaj se pot măsura 

numai condensatoarele electrolitice 
cu valori Între O şi 10000 J.lF În 6 
game, după cum urmează: 0-30; 
0-100; 0-300; 0-1 000; 0-3 000; 

000. 
să se 

•• I"U'\UIV , 8/1911 

în 
tranziist()arele cu 

.. RJI101!Ol'ECHNIKA , 7/1982 

r::s.~ 000 Bf244 

ld-s I 
________ ______ __________ I 

Montajul descris permite suprave
gherea unui bazin cu apă. Electrozii 
A, 8 şi C se introduc în bazin. Elec
trodul C indică supraplinul ŞI cînd 
apa atinge acest electrod dioda LED 
se stinge. Nivelul apei peste eiectro-

du/ 8 produce o iluminare normală 
a diodei. 

Cînd nivelul apei scade sub elec
trodul 8, dioda are o iluminare in
termitentă. 

"EZERMESTER", 5/1981 

~12v 
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Converti zor 



NICUlESCU SANDU 
Bucureşti 

Radiocasetofonul SABA 
RCR 364, după cum se 
observă si din schemă, 
conţine pe lîngă tranzis
toare si 3 circuite inte
grate; două În partea de 
audiofrecvenţăşi unul În 
partea de AFI-MA. 

Faptul că nu funcţio
nează nici pe radio, nici 
pe casetofon este probabil 
ca defectul să fie în ampli
ficatorui fina! audio. 

Cuplaţi o cască pe po- , 
tenţiometrul P402 şi vedeţi 
dacă acolo soseşte sem- ' 
nal (pe cele două moduri 
de lucru). Dacă pe poten
ţiometru există semnal, 
mergeţi cu casca pe 
traiectul AF şi determinaţi 
piesa defectă. 

Este posibil ca şi jacul 
pentru cască să nu facă 
un bun contact. Nu um
blaţi la poziţia capetelor 
magnetice sau la miezurile 
bobinelor. 
Publicăm schema toc

mai pentru a facilita depa
narea. 

IINO&144211) 
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